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Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final
George Melo (PSDC) -  Presidente
Jorge Everton (PMDB) -  Vice-Presidente
Coronel Chagas (PRTB) Membro
Lenir Rodrigues (PPS) -  Membro
Brito Bezerra (PP) - Membro
Aurelina Medeiros (PSDB) - Membro
Oleno Matos (PDT) - Membro

Comissão de Administração, Segurança e 
serviços públicos
Jorge Everton (PMDB) - Presidente
Soldado Sampaio (PC do B) - Vice-Presidente
Lenir Rodrigues  (PPS) - Membro
Coronel Chagas (PRTB) - Membro
Odilon Filho  (PEN) - Membro

Comissão de Ética Parlamentar 
Marcelo Cabral (PMDB) - Presidente
Mecias de Jesus  (PRB) - Vice-Presidente
George Melo  (PSDC) - Membro
Zé Galeto (PRP) - Membro
Izaias Maia (PRB) - Membro
Suplentes:
1º – Chico Guerra (PROS)
2º – Oleno Matos (PDT)

Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, 
Tributação  e Controle
Coronel Chagas (PRTB) - Presidente
Marcelo Cabral (PMDB) - Vice-Presidente
Jânio Xingú (PSL) - Membro
Aurelina Medeiros (PSDB) - Membro
Izaias Maia (PRB) - Membro
Diego Coelho (PSL) - Membro
Soldado Sampaio (PC do B) - Membro

Comissão de Educação, Cultura, Desportos e Saúde
Lenir Rodrigues (PPS) - Presidente
Evangelista Siqueira (PT) - Vice-Presidente
Masamy Eda (PMDB) - Membro
Chico Mozart  (PRP) - Membro
Mecias de Jesus (PRB) - Membro

Comissão de Defesa do Consumidor
Chico Mozart (PRP) - Presidente
Valdenir Ferreira (PV) - Vice-Presidente
Mecias de Jesus (PRB) - Membro
Coronel Chagas (PRTB) - Membro
Evangelista Siqueira(PT)  - Membro

Comissão de Defesa dos Direitos da Família, da Mulher, 
da Criança, do Adolescente e do Idoso e de Ação Social
Ângela Águida Portella  (PSC) - Presidente
Oleno Matos (PDT) - Vice-Presidente
Aurelina Medeiros (PSDB) - Membro
Lenir Rodrigues (PPS) - Membro
Dhiego Coelho (PSL) - Membro

Comissão de Agricultura Pecuária e Política Rural 
Zé Galeto (PRP) - Presidente
Aurelina Medeiros (PSDB) - Vice-Presidente
Marcelo Cabral (PMDB) - Membro
Ângela Águida Portella (PSC) - Membro
Gabriel Picanço (PRB) - Membro

Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das 
Minorias 
Chico Guerra (PROS) - Presidente
Izaias Maia (PRB) - Vice-Presidente
Dhiego Coelho (PSL) - Membro
Soldado Sampaio (PC do B) - Membro
Francisco Mozart (PRP) - Membro

Comissão de Terras, Colonização e Assuntos Indígenas 
Mecias de Jesus (PRB) - Presidente
Jânio Xingu (PSL) - Vice-Presidente
Marcelo Cabral (PMDB) - Membro
Naldo da Loteria (PSB) - Membro
Aurelina Medeiros (PSDB) - Membro

Comissão de Indústria, Comércio e Turismo
Brito Bezerra (PP) - Presidente
Valdenir Ferreira (PV) - Vice-Presidente
Jânio Xingu (PSL) - Membro
Zé Galeto (PRP) - Membro
Izaias Maia (PRB) - Membro

Comissão de Viação, Transportes e Obras
Masamy Eda (PMDB) - Presidente
Odilon Filho (PEN) - Vice-Presidente
Oleno Matos  (PDT) - Membro
Ângela Águida Portella (PSC) - Membro
Naldo da Loteria (PSB) - Membro

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável
Gabriel Picanço (PRB) - Presidente
Masamy Eda (PMDB) - Vice-Presidente
George Melo (PSDC) - Membro
Jânio Xingu (PSL) - Membro
Mecias de Jesus  (PRB) - Membro

Comissão de Ciência, Tecnologia, Relações 
Fronteiriças e Mercosul
Dhiego Coelho (PSL) - Presidente
Chico Guerra (PROS) - Vice-Presidente  
Jorge Everton (PMDB) - Membro
Odilon Filho (PEN) - Membro
Soldado Sampaio (PC do B) - Membro
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 AUTORIZAR o afastamento do Excelentíssimo Senhor 
Deputado FRANCISCO DE SALES GUERRA NETO para viajar com 
destino a cidade de Brasília-DF, no período de 09.06 a 13.06.2015, com 
a finalidade de tratar de assuntos inerentes às atividades parlamentares, a 
serviço deste Poder.
 Palácio Antônio Martins, 08 de Junho de 2015

Deputado JALSER RENIER PADILHA
Presidente

Deputado ROSINALDO ADOLFO BEZERRA DA SILVA
1º Secretário

Deputado MARCELO MOTA DE MACEDO
2º Secretário

R E S O L U Ç Ã O Nº 202/2015
 A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, 
no uso de suas atribuições regimentais, de conformidade com a Resolução 
008/09.

RESOLVE
 AUTORIZAR o afastamento do Excelentíssimo Senhor 
Deputado MARCELO MOTA DE MACEDO para viajar com destino a 
cidade de Vitória-ES, no período de 10.06 a 13.06.2015, com a finalidade 
de participar da XIX Conferência Nacional dos Legisladores e Legislativos 
Estaduais - UNALE, a serviço deste Poder.
 Palácio Antônio Martins, 08 de Junho de 2015

Deputado JALSER RENIER PADILHA
Presidente

Deputado ROSINALDO ADOLFO BEZERRA DA SILVA
1º Secretário

Deputado MARCELO MOTA DE MACEDO
2º Secretário

ERRATA A RESOLUÇÃO DE AFASTAMENTO
 Retificamos a Resolução Nº 192/2015 publicada no diário da 
Assembleia Legislativa do Estado de Roraima no dia 08 de Junho do ano em 
curso, Edição Nº 2071, em virtude de incorreções no período de afastamento.
 Onde se lê: no período de 10.06 a 12.06.2015
 Leia-se: no período de 09.06 a 13.06.2015
 Palácio Antônio Martins, 08 de Junho de 2015

Niura Cardoso de Souza
Superintendente Administrativa

R E S O L U Ç Ã O Nº 203/2015
 A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, 
no uso de suas atribuições regimentais, de conformidade com a Resolução 
008/09.

RESOLVE
 AUTORIZAR o afastamento do servidor ROOSEVELT 
ALDEIR GUEDELHA DE FREITAS FILHO Matrícula 013001, 
para viajar com destino a cidade de São Paulo - SP no período de 15.06 a 
19.06.2015, com a finalidade de  tratar de assuntos inerentes às atividades 
funcionais, a serviço deste Poder.

Palácio Antônio Martins, 15 de Junho de 2015
Deputado JALSER RENIER PADILHA

Presidente
Deputado ROSINALDO ADOLFO BEZERRA DA SILVA

1º Secretário
Deputado MARCELO MOTA DE MACEDO

2º Secretário

R E S O L U Ç Ã O Nº 204/2015
 A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, 
no uso de suas atribuições regimentais, de conformidade com a Resolução 
008/09.

RESOLVE
 DESIGNAR os servidores listados para exercer a função de fiscal 
do contrato firmado entre este Poder e a empresa contratada, conforme o Art. 
67 da Lei nº 8666/93.

Nº do 
Processo

Contratado Vigência Objeto CPF/CNPJ Gestor de 
Contrato

036/15
BOVESA – BOA 
VISTA ENERGIA 

S/A
31.05.2016

Fornecimento de 
energia elétrica. 

02.341.470/0001-44

Wanderlino 
sátiro de 

souza júnior 
Matrícula 
001147

ATOS ADMINISTRATIVOS
DA PRESIDÊNCIA - EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº: 010/2015
PROCESSO Nº. : 056/ALE/2015 
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO, Art. 24 Inc. IV, Lei 
8.666/93
OBJETO:  DESPESA COM LOCAÇÃO,  EM CARÁTER 
EMERGENCIAL, DE 1 (UM) TRANSFORMADOR DE ENERGIA 
ELÉTRICA, A ÓLEO, DE 500 KVA, E 1 (UM) DISJUNTOR PEQUENO 
VOLUME DE ÓLEO, TENSÃO 13.800 VOLTS, INCLUINDO 
INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO.
CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 
RORAIMA
CNPJ: 34.808.220/0001-68
CONTRATADA: CASA DO ELETRICISTA COM. E CONST. LTDA 
CNPJ: 84.012.418/0001-09
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01001.010310012011/339039-101
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores
DATA DA ASSINATURA: 11/06/2015
VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias
VALOR: R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
PELA CONTRATANTE: Deputado JALSER RENIER PADILHA
PELA CONTRATADA: JOSÉ ALMIR DE LIMA
Boa Vista-RR, 12 de junho de 2015

NIURA CARDOSO DE SOUZA
Superintendente Administrativa

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO Nº 098/2015-DGP
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições regimentais, de 
conformidade com a Resolução 11/92,

RESOLVE:
 Art. 1º NOMEAR, a partir de 01 de junho de 2015, o servidor 
Andreive Ribeiro de Sousa, para assumir o Cargo em Comissão de Consultor 
Jurídico, integrante do Quadro de Pessoal, de conformidade com o que dispõe 
a Resolução nº 009/2011, de 22 de Julho de 2011, publicado no Diário da 
ALE nº 1150 de 26/07/2011.
 Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a partir de 01 de junho de 2015.

Palácio Antônio Martins, 15 de junho de 2015.
Deputado Jalser Renier Padilha 

Presidente
Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra

1º Secretário
Deputado Marcelo Mota de Macedo

2º Secretário

RESOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS

R E S O L U Ç Ã O Nº 200/2015
 A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, 
no uso de suas atribuições regimentais, de conformidade com a Resolução 
008/09.

RESOLVE
 AUTORIZAR o afastamento do servidor JOSÉ CHAVES DA 
SILVA SANTOS Matrícula 17274 para viajar com destino ao município de 
Rorainópolis no período de 08.06 a 10.06.2015, com a finalidade de tratar 
de assuntos inerentes às atividades funcionais, a serviço deste Poder.
               Palácio Antônio Martins, 08 de Junho de 2015

Deputado JALSER RENIER PADILHA
Presidente

Deputado ROSINALDO ADOLFO BEZERRA DA SILVA
1º Secretário

Deputado MARCELO MOTA DE MACEDO
2º Secretário

R E S O L U Ç Ã O Nº 201/2015
 A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, 
no uso de suas atribuições regimentais, de conformidade com a Resolução 
008/09.

RESOLVE



3BOA VISTA, 16 DE JUNHO DE 2015

039/14 DISK GÁS E 
ÁGUA LTDA EPP 02.06.2016

Aquisição de 
água mineral e 
carga de água 

mineral e gás de 
cozinha

05.795.276/0001-27

Wanderlino 
sátiro de 

souza júnior 
Matrícula 
001147

0.046/14
MENE E 

PORTELLA 
PUBLICIDADE 

LTDA.
13/05/2016

Contratação 
de agência de 
publicidade 

e propaganda 
para prestação 
de serviços de 
publicidade 
conforme 

projeto básico 
para atender 
este poder no 
exercício de 

2015. 

34.808.220/0001-68

Roosevelt 
aldeir 

guedelha de 
freitas filho
 Matrícula 

013001

0.029/15

VIRTUALDOCS 
GESTÃO 

DOCUMENTAL

LTDA - ME

10/05/2016

Despesa com 
contratação 
de empresa 
especializada 
em solução de 
documentação,
para a prestação 
de serviços de 
digitalização 
de documentos, 
certificação 
digital, 
contemplando
preparação, 
organização, 
traslado e 
armazenamento 
de documentos 
físicos e 
digitais, com 
disponibilidade 
de infraestrutura 
de hardware, 
software e 
realização de 
gestão, incluindo 
a definição de 
rotinas de busca e
recuperação dos 
documentos 
digitalizados 
e daqueles 
armazenados 
fisicamente,
contemplando 
a manutenção e 
suporte técnico 
do software 
existente de 
ecm-ged, de 
acordo com os 
quantitativos e 
as especificações 
técnicas
que constam 
no termo de 
referência e 
seus anexos, 
com a finalidade 
de atender a 
assembléia 
legislativa 
do estado de 
Roraima.

34.808.220/0001-68

Elissan 
Paula 

Rodrigues
Matrícula 

13416

                 Palácio Antônio Martins, 15 de Junho de 2015
Deputado JALSER RENIER PADILHA

Presidente
Deputado ROSINALDO ADOLFO BEZERRA DA SILVA

1º Secretário
Deputado MARCELO MOTA DE MACEDO

2º Secretário

ATOS LEGISLATIVOS
OFÍCIOS RECEBIDOS

R E S O L U Ç Ã O Nº 205/2015
 A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, 
no uso de suas atribuições regimentais, de conformidade com a Resolução 
008/09.

RESOLVE
 AUTORIZAR o afastamento da servidora SEBASTIANA 
COIMBRA DA SILVA, Matrícula 009127 para viajar com destino ao 
município de Rorainópolis, no período de 16.06 a 21.06.2015, com a finalidade 
de tratar de assuntos inerentes às atividades funcionais, a serviço deste Poder.
               Palácio Antônio Martins, 15 de Junho de 2015

Deputado JALSER RENIER PADILHA
Presidente

Deputado ROSINALDO ADOLFO BEZERRA DA SILVA
1º Secretário

Deputado MARCELO MOTA DE MACEDO
2º Secretário

GERÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO GERAL - COMUNICADO

Gerência de Documentação Geral da ALE/RR
COMUNICADO

 Comunicamos aos órgãos fiscalizadores e ao público em geral 
que não houve publicação do Diário da Assembleia Legislativa do Estado 
de Roraima, nos dias 10 e 11 de junho do corrente, pois não fora enviado a 
esta Gerência nenhum Ato para publicação nas respectivas datas. 

Danielly Vanderlei de Morais.
Gerente de Documentação Geral ALE/RR
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Deputado Marcelo Cabral, convidou os membros da Comissão Especial 
Externa criada através da Resolução nº 031/15 para ouvir o Presidente 
Interino do ITERAIMA, Senhor Alisson Roger Soares Macedo, em uma 
reunião, hoje, às 15h. O Senhor Presidente informou que, em função 
da reunião com os Juízes membros da Associação dos Magistrados de 
Roraima, presentes na Casa, a reunião que ocorreria com os Senhores 
Deputados após a Sessão foi transferida para o dia de amanhã. E, não 
havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente encerrou a Sessão e 
convocou outra para o dia 3 de junho, à hora regimental. Registraram 
a presença, no painel, os Senhores Deputados: Ângela Á. Portella, 
Aurelina Medeiros, Brito Bezerra, Chico Guerra, Coronel Chagas, 
Dhiego Coelho, Evangelista Siqueira, Francisco Mozart, Gabriel 
Picanço, George Melo, Jalser Renier, Jânio Xingú, Jorge Everton, 
Lenir Rodrigues, Marcelo Cabral, Mecias de Jesus, Naldo da Loteria, 
Odilon Filho, Oleno Matos, Soldado Sampaio, Valdenir Ferreira e 
Zé Galeto.
Aprovada em: 03/06/2015

ATAS PLENÁRIAS - ÍNTEGRA
ATA DA 2387ª SESSÃO, EM 16 DE ABRIL DE 2015.

49º PERÍODO LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA.
=   ORDINÁRIA   =

PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JALSER RENIER
 Às nove horas do dia dezesseis de abril de dois mil e quinze, no 
Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima trecentésima 
octogésima sétima Sessão Ordinária do quadragésimo nono período 
legislativo da sétima Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado 
de Roraima.
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) – Convido a Senhora 
Deputada Ângela Á. Portella e a Senhora Deputada Lenir Rodrigues para 
atuarem como Primeira e Segunda Secretárias ad hoc, respectivamente.
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) – Solicito à Senhora 
Primeira-Secretária que proceda à verificação de quórum.
 A Senhora Primeira-Secretária (Ângela Á. Portella) - Senhor 
Presidente, há quórum regimental.
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) - Havendo quórum 
regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo roraimense, 
declaro aberta a Sessão. 
 Solicito à Senhora Segunda-Secretária proceder à leitura da 
Ata da Sessão anterior.
 A Senhora Segunda-Secretária (Lenir Rodrigues) – (Lida a 
Ata).
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) – Coloco em discussão 
a Ata da Sessão anterior. Não havendo nenhum dos Senhores Deputados 
que queira discuti-la, coloco-a em votação. A votação será simbólica. 
Os Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão.
 Dou por aprovada a Ata da Sessão anterior.
 Solicito à Senhora Primeira-Secretária que proceda à leitura 
do Expediente.
 A Senhora Primeira-Secretária (Ângela Á. Portella) - O 
Expediente consta do seguinte, Senhor Presidente:
 RECEBIDOS DOS DEPUTADOS:
 Indicação s/n, de 15/04/2015, do Deputado Oleno Matos, 
solicitando a reestruturação da Rede de Energia Elétrica na BR-431, que 
liga a Vila do Jundiá à Vila de Santa Maria do Boiaçú, no município de 
Rorainópolis, nos trechos entre os quilômetros 43 a 45.
 Indicação s/n, de 15/04/2015, do Deputado Oleno Matos, 
solicitando a Instalação de Iluminação Pública e Construção de um novo 
Posto da Polícia Militar ou reforma de um Posto Policial já existente e 
desativado, na sede da Vila do Equador, no município de Rorainópolis, 
Região Sul do Estado.
 Indicação s/n°, de 15/04/2015, do Deputado Oleno Matos, 
solicitando Instalação da Rede de Energia Elétrica e de um Posto da 
Polícia Militar na Sede da Vila Jundiá, no município de Rorainópolis, 
Região Sul do Estado.
 Memorando n° 028/2015, de 15/04/2015, do Deputado 
Marcelo Cabral, informando, que não participará das Sessões nos dias 
15 e 16 de abril do corrente ano.
 Ofício n° 002/2015, de 13/04/2015, do Deputado Naldo da 
Loteria, informando a sua ausência nesta augusta Casa no período de 
13 a 21 do corrente mês.
 DIVERSOS:
 Ofício n° 115/2015, de 14/04/2015, da Superintendência 
Regional de Roraima — Gerência Executiva de Governo Boa Vista — 
CAIXA, informando Crédito de Recursos Financeiros — Orçamento 

ATAS PLENÁRIAS - SUCINTA
ATA DA SEGUNDA MILÉSIMA QUADRINGENTÉSIMA QUARTA 
SESSÃO ORDINÁRIA DO QUADRAGÉSIMO NONO PERÍODO 
LEGISLATIVO DA SÉTIMA LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA.
Às nove horas do dia dois de junho de dois mil e quinze, no Plenário 
desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima quadringentésima 
quarta Sessão Ordinária do quadragésimo nono Período Legislativo da 
sétima Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima. O 
Senhor Presidente em exercício, Deputado Coronel Chagas, solicitou 
ao Senhor Primeiro-Secretário, Deputado Naldo da Loteria, proceder 
à verificação de quórum. Havendo quórum regimental, sob a proteção 
de Deus e em nome do povo roraimense, o Senhor Presidente declarou 
aberta a Sessão e solicitou ao Senhor Segundo-Secretário, Deputado 
Marcelo Cabral, à leitura da Ata da Sessão anterior, a qual foi lida 
e aprovada na íntegra. Prosseguindo, solicitou ao Senhor Primeiro-
Secretário proceder à leitura do Expediente. RECEBIDO DOS 
DEPUTADOS: Indicação s/nº, de 28/05/15, do Deputado Soldado 
Sampaio, encaminhando ao Governo do Estado, solicitando Reforma do 
destacamento da Polícia Militar no Município de São João do Baliza; 
Indicação s/nº, de 29/05/15, do Deputado Brito Bezerra, encaminhando 
ao Governo do Estado, solicitando Recuperação da Rodovia Estadual 
RR-207, no Município do Bonfim, Região da Serra da Lua, em razão 
das péssimas condições de trafegabilidade; Memo nº 028, de 28/05/15, 
da Deputada Ângela À. Portella, comunicando que estará ausente 
na Sessão Plenária do dia 28/05/15. DIVERSOS: Ofício nº 865, de 
29/05/15, da Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINF, informando 
ao Presidente da Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, 
Tributação e Controle da Assembleia Legislativa do Estado que, até 
a presente data, a Secretaria não licitou nenhum processo referente às 
Emendas Parlamentares relativas ao orçamento de 2015. GRANDE 
EXPEDIENTE: Não houve. ORDEM DO DIA: O Senhor Presidente 
anunciou, para pauta da Ordem do Dia, discussão e votação, em primeiro 
turno, do Projeto de Lei Complementar nº 006/15, que “Altera e acresce 
dispositivos normativos à Lei Complementar nº 185, de 15 de setembro 
de 2011, que dispõe sobre a instituição da Fundação Rio Branco de 
Rádio e Televisão - FUNDALEGIS, vinculada à Assembleia Legislativa 
do Estado de Roraima e dá outras providências”, de autoria da Mesa 
Diretora; Proposta de Moção de Pesar nº 14/15, aos familiares do Senhor 
Sérgio Xavier Santos, cujo falecimento ocorreu no dia 1º do mês corrente, 
nesta capital, de autoria do Deputado Gabriel Picanço; Proposta de 
Moção de Pesar nº 15/15, aos familiares da Professora Dalva Honorato 
de Souza Dias, a qual faleceu no dia 30 de maio, nesta capital, de autoria 
do Deputado Gabriel Picanço; Requerimento nº 40/15, solicitando 
prorrogação de prazo, por igual período, da Comissão Especial Externa 
criada nos termos da Resolução nº 006/15 e alterada pela Resolução nº 
015/15; e Requerimento nº 41/15, solicitando a prorrogação de prazo, 
por igual período, da Comissão Especial Externa criada nos termos da 
Resolução nº 005/15 e alterada pela Resolução nº 14/15. Em seguida, 
o Senhor Presidente suspendeu a Sessão pelo tempo necessário para 
que as Comissões em conjunto pudessem analisar e emitir Parecer ao 
Projeto de Lei Complementar nº 006/15. Após o tempo necessário, o 
Senhor Presidente, Deputado Jalser Renier, reabriu a Sessão e solicitou 
ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura do Projeto de Lei 
Complementar nº 006/15, bem como do Parecer das Comissões em 
conjunto. Colocado em discussão e votação, o Projeto, com as emendas, 
foi aprovado, em primeiro turno, por unanimidade dos Deputados 
presentes. Após, solicitou ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à 
leitura do Requerimento nº 40/15, o qual, colocado em discussão e 
votação simbólica, foi aprovado por unanimidade. Em seguida, solicitou 
ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura do Requerimento nº 
41/15. Colocado em discussão e votação simbólica, o Requerimento foi 
aprovado por unanimidade. Continuando, o Senhor Presidente solicitou 
ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura da Proposta de Moção 
de Pesar nº 14/15, bem como da Proposta de Moção de Pesar nº 15/15. 
Colocadas em discussão e votação simbólica, as Propostas foram 
aprovadas por unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: O Senhor 
Deputado Evangelista Siqueira convidou os Senhores Deputados, bem 
como a todos os presentes, para participarem da Audiência Pública a ser 
realizada no dia 3 do corrente, às 9h, ocasião em que serão discutidos 
temas como fonte de energia renovável e potencial energético do Estado. 
O Senhor Deputado Jorge Everton convidou os membros da Comissão 
de Administração, Segurança e Serviços Públicos para ouvirem a Senhora 
Delegada-Geral da Polícia Civil, em uma reunião, às 15h de hoje. O 
Senhor Deputado Mecias de Jesus, atendendo a solicitação do Senhor 
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outro personagem. Só almejava saber se existia algum outro contato 
para ser apresentado como uma viabilidade econômica para o Estado. 
Além do mais, nossa maior preocupação é que não se traga investidores, 
empresários à toa, para depois não conseguir chegar aos resultados 
esperados e isso se torne uma prática,pois como a própria Deputada 
Aurelina falou, estava acostumada a ver isso aqui no Estado empresários 
chegando, acreditando no Estado e não conseguindo desenvolver suas 
atividades em virtude da questão das terras que não está resolvida, da 
questão energética que não é estável, e dos incentivos fiscais que são os 
maiores atrativos de investidores. Assim, minha inquietação também é 
com essas pessoas que estão acreditando e vindo ao Estado. E se não der 
resultado;como elas ficarão? Ele falou em uma provável plantação de 
batatas com o objetivo de extrair o etanol para ser comercializado com 
valor mais em conta no mercado local. Contudo, temos que analisar a 
viabilidade e legalidade dessa afirmativa do Secretário, porque obtivemos 
informações de que outra empresa estava tentando fazer isso com a 
cana de açúcar e não conseguiu a liberação ambiental necessária para 
tal. Então, antes de trazer empresários para Roraima, teria que estar 
aqui fazendo esse levantamento, um estudo prévio, aprendendo com 
as experiências vividas e com os conhecimentos já adquiridos aqui 
no Estado. Pelas palavras de Pizzolatti, ele se enquadraria melhor na 
Secretaria de Agricultura, seria até o perfil mais adequado, lógico que 
não sou eu quem decide, mas sei que na SEAPI não é o seu lugar. 
 Durante a reunião, ouvi atentamente o Deputado Brito afirmar 
que o ex-Governador Neudo foi o que mais deu emprego na história 
de Roraima.Realmente, nós lembramos do esquema gafanhoto que 
empregou várias pessoas e acabou dando no que deu. E esse é o meu 
anseio, mostrar ao Secretário Pizzolatti que ele tem que efetivamente 
trabalhar, estar em Roraima, se precisar buscar recursos, ir atrás de 
investidores, ele pega autorização da Governadora, visita o Estado que 
pretende, apresentar o comprovante de viagem, coloca no relatório que 
vai ter sua viagem oficialmente paga pelo Estado, da forma correta, como 
todo Secretário, e não da forma como ele está querendo implantar, até 
mesmo porque tal prática pode ensejar enriquecimento ilícito por parte do 
Estado. Além do mais, o Senhor Pizzolatti não tem status de secretário de 
representação para estar situado no Estado onde ele bem entender. Assim, 
se a Governadora quer deixá-lo em Santa Catarina, apenas visitando 
Roraima, que ela crie a representação do Governo naquele Estado e o 
nomeie como representante, a fim de trazer o agronegócio aqui para 
Roraima. Isso tem que ficar claro! Ele não apresentou os comprovantes de 
viagem, mas afirmou que desde o dia 10 de fevereiro veio apenas 4 vezes 
ao Estado, ou seja, a Secretaria existe apenas para empregar um cidadão 
que, a meu ver, está com o papel distorcido e que não é o de Secretário 
de Estado,porque esse não é o papel de um Secretário de Estado! Quero 
citar aqui a campanha virtual que recebi pelo facebook; “vai trabalhar 
Pizzolatti”. Iniciado pelo Senhor Leandro Brandão esse final de semana. 
O Senhor Leandro assumiu, na atual gestão, o Departamento de Atração 
de Investimento, vinculado a SEPLAN, e segundo divulgação nas redes 
sociais, em apenas dois meses de trabalho conseguiu atingir um potencial 
de 83 investidores, que gerariam um aquecimento na economia local de 
aproximadamente 3bilhões de reais, e olha que o Senhor Leandro não é 
mágico não. Houve um aumento de 21% na arrecadação do Estado, além 
de quase 18 mil empregos. Mas, Segundo ele, foi exonerado do cargo 
enquanto estava em viagem oficial à cidade de Lucas do Rio Verde, Mato 
Grosso, onde se reuniu com produtores que estão vindo investir no nosso 
Estado, Nessa viagem, ele conseguiu ainda a parceria com uma ONG, 
para financiar a fundo perdido uma ZEE e a estruturação do sistema 
ambiental do Estado. Nobres colegas, são essas as ponderações que eu 
tinha para fazer com relação ao Senhor Pizzolatti. Agora, eu gostaria de 
me dirigir à Senhora Governadora que, em pronunciamento dos seus 100 
dias de Governo, rebateu as críticas de alguns Deputados que afirmaram 
que devido ao Executivo não ter enviado nenhum Projeto ao Legislativo, 
com relação ao que foi dito aqui na Assembleia, que a Governadora 
precisava encaminhar projetos para melhorar a vida das pessoas. Dizendo 
ela, que a Assembleia não está aprovando nem os nomes de Autarquias 
e Fundações, quanto mais os projetos que ela poderia enviar. Então, 
posso dizer à Senhora Governadora que a aprovação ou a reprovação 
passa por um processo democrático, se alguns nomes foram reprovados, 
deixa claro que a escolha dela foi errada e que quando esta Casa entender 
que o nome apresentado preenche os critérios técnicos e políticos será 
aprovado. Não é Deputado Brito? Por falar em atos do Governo, recebi 
ontem, no meu gabinete, alguns dos aprovados no concurso da saúde. Na 
oportunidade, eles pediram o meu apoio e que eu cobre do executivo a 
contratação dos 573 aprovados, pois, inclusive, foi veiculado no Portal 
do Servidor, e essas pessoas receberam com bastante alegria a notícia, 
que o Governo convocaria no dia 2 de abril e que até o dia 1º de maio 

Geral da União.
 Senhor Presidente, era o que constava do Expediente.
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) – Solicito a Senhora 
Primeira-Secretária que proceda à chamada dos Oradores inscritos para 
o Grande Expediente.
 A Senhora Primeira-Secretária (Ângela Á. Portella) Senhor 
Presidente, há 4 oradores para o Grande Expediente, os senhores 
Deputados Jorge Everton, Oleno Matos, Izaías Maia e Brito Bezerra.
 O Senhor Deputado Jorge Everton – Bom-dia, Senhor 
Presidente, nobres pares, servidores desta Casa e população presente 
hoje no plenário.
 Na semana passada, a Comissão de Administração, Segurança 
e Serviços Públicos recebeu o Secretário da SEAPI, Senhor João 
Pizzolatti. Depois de ter o escutado atentamente, cheguei à conclusão que 
o papel executado por ele nada mais é do que de um lobista Franciscano! 
E vou explicar isso, e me desculpem os Franciscanos, Lobista porque é a 
primeira vez que eu vejo um Secretário de Estado com a única finalidade, 
a de trazer investidores para o Estado. E Franciscano porque ele apesar 
de ter direito de receber o salário de servidor efetivo do Estado de Santa 
Catarina mais o subsídio de Secretário, lógico, limitado ao teto do salário 
da Governadora, segundo ele, abre mão de receber tais valores. Além 
disso, não requisita passagem aérea, diária, ou seja, ele está pagando 
para trabalhar por Roraima. 
 Então, vejo que ele está com a atitude de lobista, porque se 
assemelha a esta prática de buscar empresários para investir no Estado, 
e Franciscano, porque não possui interesse financeiro sobre a atividade 
laboral. Contudo, em pesquisa feita no Diário Oficial de Santa Catarina, 
encontrei o Ato nº 998, publicado em 27/03/2015, que colocou o Senhor 
João Alberto Pizzolatti Júnior à disposição do Governo do Estado de 
Roraima, com ônus da remuneração e encargos patronais ressarcidos 
à origem, ou seja, ao contrário do que o Senhor Pizzolatti afirma, ele 
gera custos aos cofres de Roraima. Conforme a cedência, o Estado de 
Roraima restitui ao Estado de Santa Catarina a remuneração, mais os 
Estados patronais dos cargos de Auditor Fiscal da Receita Estadual nível 
3-A, ocupado pelo Senhor Pizzolatti. Portanto, nossa preocupação se 
mostra mais sério e pertinente, devido ao custo mensal que o Senhor 
João Pizzolati gera ao Estado de Roraima.
 Outro ponto que me preocupou, foi o fato do Secretário 
desconhecer os objetivos e atribuições da pasta que ocupa. No Decreto 
de instituição da SEAPI, dentre várias atribuições, citamos a de assistir 
à Governadora na articulação institucional em conjunto com as demais 
Secretarias de Estado, em relação às autoridades governamentais, 
parlamentares, partidos e liderança política. Ora! Como ele vai 
desempenhar esse papel, se não reside no Estado, se aqui na Assembleia 
ele só veio uma vez para se defender das acusações que está sofrendo! 
Diante disso, podemos concluir que ou o Decreto foi feito de forma 
errônea, ou o Senhor Pizzolatti não está sabendo qual o verdadeiro 
papel que tem que desempenha aqui no Estado de Roraima. Outra 
atribuição é acompanhar as relações políticas internas. Repito: como 
ele vai fazer isto se não reside em Roraima? Por isso, defendo que o 
conjunto de atribuições da Secretaria ocupada pelo Senhor Pizzolatti 
exigem que o titular esteja presente em nosso Estado, igual aos demais 
Secretários Estaduais, afinal de contas a Secretaria é Extraordinária 
e não Especial. É louvável ele estar trazendo investidores de outros 
Estados, mas não vi qualquer projeto voltado para quem já produz em 
Roraima, nenhuma articulação com essas pessoas que são produtores e 
acreditam em Roraima, porque elas sim, precisam de investimentos. E me 
preocupa muito, e já se tornou uma prática, pois a própria Governadora 
contratou duas empresas do Amazonas, no montante aproximado de 60 
milhões de reais, sem licitação. Logo, a prioridade da atual gestão é o 
investidor e o empresário de fora, e não o investidor local. Questionamos 
também o fato de ele não ter sido candidato em Santa Catarina, já que 
tem condenação e está com seus direitos políticos suspensos. Pizzolatti 
alegou que não está com seus direitos políticos suspensos, ficou de 
apresentar a documentação, a qual até a presente data não tive acesso. 
Segundo ele, responde a apenas um processo. Indaguei também sobre 
os outros resultados referentes à sua atuação como Secretário, haja vista 
que a única ação apresentada por ele, foi a de três amigos empresários do 
Estado de Santa Catarina que o acompanharam nesta visita a Roraima. 
Digo visita, pois, para mim, ele está visitando e passeando em Roraima, 
já que não é aqui que exerce suas atribuições. E ele respondeu de forma 
irônica, dizendo que não era mágico, que não tinha tempo suficiente para 
poder estar trabalhando de outra forma se não esta, ou seja, achou muito 
trazer três possíveis investidores para visitar o Estado. Sinceramente, 
caros colegas, na oportunidade, falei para ele que minha pergunta não foi 
para saber qual personagem do circo ele era, se era mágico ou qualquer 
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ficar próximo, preferiu abandonar o barco do Governo e sair por aí a 
criticá-lo. Então, quero dizer a Vossa Excelência que está cumprindo o 
seu papel, e ao povo do nosso Estado que, com Paulo César Quartieiro, 
ou sem Paulo César Quartieiro nós vamos fazer o melhor governo da 
história do Estado de Roraima sim. E as críticas são bem-vidas, desde 
que sejam críticas construtivas e fundadas. Este governo está trabalhando 
e vai trabalhar muito mais para reconstruir o Estado de Roraima, que 
foi destruído em gestões anteriores. Esse foi o nosso compromisso de 
campanha e nosso compromisso de governo. Muito obrigado!
 O Senhor Deputado Jorge Everton , continua- Quero 
agradecer, Deputado Brito, pelas palavras e dizer que é isso que o povo 
de Roraima espera e que todos nós da casa desejamos, a reconstrução 
do Estado. Mas, Senhor só está confirmando o que eu falei. Esse 
Governo costuma fazer as escolhas erradas, seja de Secretários ou vice-
Governador, foi isso que eu entendi nas palavras do Senhor. Contudo, 
agradeço o respeito que o Senhor teve com o meu pronunciamento. Muito 
obrigado!
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Oleno Matos – 
Aproveitando sua fala com relação ao concurso da saúde, nós estamos 
acompanhando o nosso bloco. Eu, o Deputado Sampaio e o Deputado 
Evangelista, temos nos reunido constantemente com os aprovados e com 
as várias categorias e vou explicar o que aconteceu. A administração 
realmente fez um comunicado que haveria uma nova convocação, mas 
entre as classes dos aprovados, enfermeiros, auxiliar de enfermagem, e 
bioquímicos, havia uma confusão, porque nessa chamada não estavam 
inclusos os biomédicos, houve um reclame muito grande, pois algumas 
classes não estavam sendo atendidas e o número de convocados era 
insuficiente. Diante disso, foi determinado, pela Governadora, um 
amplo estudo para verificar a necessidade, para que não haja convocação 
sucessiva, analisando a demanda e o que precisa, inclusive, já fazendo a 
previsão do Hospital das Clinicas, que o Senhor não gosta que a gente 
fale, mas foi abandonado pelo Governo anterior, o nosso Governo 
retomou a construção e em breve o entregará para a comunidade, 
bem como o Hospital Geral que está sendo ampliado, aumentando a 
capacidade de atendimento. Então, só para esclarecer que em breve sairá 
a convocação com um número bem mais expressivo de pessoas a serem 
convocadas, o que, com certeza, irá atender de uma forma melhor as 
necessidades do nosso Estado. 
 O Senhor Deputado Jorge Everton continua - Agradeço 
ao Deputado Oleno pelas palavras e gostaria de acompanhar de perto, 
se o Senhor me permitir, juntamente com o Deputado Sampaio, esse 
procedimento, porque esses servidores públicos que passam em concurso 
anseiam muito, por essa convocação. E, aproveitando sua fala, eu 
acredito que...aliás foi o Deputado Brito que falou da miopia do Governo, 
mas, infelizmente, míope está sendo o povo na hora de escolher seus 
representantes.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado George Melo– Quero 
parabenizá-lo pelo pronunciamento. E me surpreende também chamar 
uma visão míope, porque mais claro do que isso é não querer ver. Existe 
o ditado que diz: “O maior cego é aquele que não quer enxergar.” Então, 
eu acho que o tempo está passando. Vossa Excelência está fazendo um 
belíssimo trabalho à frente da sua Comissão, digo com toda tranqüilidade 
que é um trabalho diferenciado. Eu acho que miopia poderia existir 
quando o Estado estava asfaltando BR, RR com asfalto de boa qualidade 
e a oposição não enxergava. Isso é miopia! Hoje, está se fazendo muito 
diferente, eu estou vendo várias empresas de Manaus vendendo em Boa 
Vista, a população de Boa Vista está desempregada. Antes, mesmo com 
toda a irresponsabilidade que se falava do Governo anterior a economia 
funcionava, porque as pessoas recebiam dinheiro e havia distribuição 
de renda, as pessoas compravam e o comércio sentia pouco. Agora, as 
pessoas estão desempregadas, o Governo contratou apenas 35% do que 
tinha, o resto do montante, estou vendo ser levado para as empresas de 
Manaus. Só na educação são mais de 100 milhões. E isso passa pela saúde 
e por outras secretarias. O dinheiro está sendo levado para pessoas de 
Manaus, que eu não sei o que estão fazendo com tanto dinheiro. Então, 
eu acho que as outras Comissões precisam ficar atentas a esses trabalhos, 
porque o trabalho precisa ser ouvido por outras Comissões. Eu quero 
parabenizá-lo, e dizer ao Deputado Oleno, com todo respeito ao seu 
trabalho de estar acompanhando os servidores públicos, que eu aprendi, 
que quando a gente não quer fazer uma coisa no serviço público, a gente 
monta uma Comissão, porque isso se arrasta e acontece da maneira que 
você quer. Então, eu quero dar minha contribuição para o seu discurso 
e dizer que Vossa Excelência fez um trabalho belíssimo. E por outro 
lado, dizer que não tem nada de miopia não, está muito claro, alguns é 
que não querem enxergar, provavelmente o Líder do Governo não quer 
ver o que está acontecendo dentro deste Governo que está começando, 

ocorreria a posse como a informação foi amplamente divulgada no site 
do servidor, muitos chegaram a pedir demissão dos seus empregos para 
se dedicarem a entrega de documentação e exames admissionais, pois, 
segundo nota publicada, os trâmites aconteciam com celeridade. Mas, 
mesmo o Governo reconhecendo a necessidade de aumentar o quadro de 
profissionais da saúde, até a presente data nenhuma lista foi publicada, 
e quando os aprovados procuram informação na Secretaria, saem de 
lá sem nenhuma informação. Se o Governo anuncia uma convocação 
de aprovados em concurso público, ele tem que ter responsabilidade, 
porque o ingresso no serviço público é o sonho de várias pessoas e tais 
medidas geram uma expectativa enorme na rotina desses cidadãos. 
Então, quero aqui registrar minha indignação com a postura adotada 
pelo Governo, afirmando que irei cobrar a convocação dos aprovados. E 
gostaria de parabenizar o Vice-Governador Paulo César Quartieiro, pois 
anunciou nesta última terça-feira a sua saída da base aliada do Governo. 
A decisão, segundo ele, foi motivada pela insatisfação com a gestão da 
Governadora Suely Campos. Quartieiro se declarou decepcionado frente 
aos primeiros 100 anos de Governo de Suely e classificou a sua gestão 
como “estelionato eleitoral”.Olha o peso dessa gestão! O próprio Vice-
Governador, que concorreu na chapa do atual Governo, classificou como 
“estelionato eleitoral” a prática da atual gestão, lembrando, Presidente, 
que venho utilizando esta tribuna para alertar e denunciar práticas que 
agora estão sendo confirmadas pelo Vice Governador, demonstrando 
que não estamos inventando nada e que tais atos estão sendo praticados. 
Foram 100 dias de um Governo que só sabe colocar a culpa nas gestões 
passadas, mas demonstra não ter condição de promover mudanças afim 
de melhorar a vida da população. O Vice-Governador, disse: “vencemos 
as eleições com Suely, mas ao longo dos últimos 100 dias vimos se 
instalar no Estado uma oligarquia e constatamos que nada mudou.” Bem, 
Presidente, eu acredito que houve mudanças, mas para pior. 
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Brito Bezerra – 
inicialmente, quero parabenizar Vossa Excelência pela coragem de usar 
a tribuna e vir aqui apontar, no seu entendimento, na sua visão, que para 
mim é uma visão míope de governo, erros do nosso governo. Eu quero 
dizer que em todo governo, tendo em vista a sua amplitude, existem erros 
e acertos, mas ao término do pronunciamento de Vossa Excelência eu 
vou apresentar aqui os avanços que o nosso governo fez em apenas 100 
dias, o que ele já trabalhou para que os avanços se tornem realidade. 
 Quanto à questão do nosso vice-Governador Paulo César 
Quartieiro, ele acompanhou todo o percurso de campanha do então 
candidato Neudo Ribeiro Campos, e depois da atual Governadora Suely 
Campos. Fui eu que o levei à casa do Governador para que ele pudesse, 
é claro com o seu partido, o DEM, ser o candidato a Vice-Governador.
Eu, inclusive, estive várias vezes no DEM, várias vezes na residência 
do então pré candidato na época, Neudo Campos, que preferiu atender o 
pedido do então Deputado Federal Chico das Verduras. E na desistência 
do Deputado Chico das Verduras, o Deputado Paulo César Quartieiro, 
que não havendo possibilidade alguma de pleitear sua reeleição para 
Deputado Federal porque não havia condições eleitorais para reeleição, 
pediu do Neudo Campos para ser o candidato a vice. Eu intermediei e 
conseguimos, de forma consensual, o trazer como vice, e ele foi eleito 
vice-Governador nesta grande banguela eleitoral.Ele viu, à época, 
a necessidade de reconstruir o Estado de Roraima, viu as estradas 
intrafegáveis, pôde observar bem as pontes quebradas, a educação em 
ruínas, viu de perto a questão da saúde na UTI, viu pessoas morrendo por 
falta de oxigênio. O vice-Governador viu o quanto era difícil a tarefa de 
reconstruir o Estado de Roraima. E no primeiro momento, quando nós 
ganhamos as eleições, ele foi convidado a compor o Governo e indicar 
pessoas que seriam gestores das pastas do agronegócio, pessoas que 
iriam para o setor produtivo. Então, já que ele se diz representante, por 
que abdicou dessa responsabilidade? Eu ouvi! As suas palavras foram: 
“Fiquem à vontade, eu não quero me meter.” Ou seja, não quer trabalhar 
em um Governo que é dele, que ajudou a ganhar e fez compromissos junto 
com a Governadora. Para mim, respeitosamente, é um ato de covardia 
política não estar junto na hora que nós mais precisamos, no sentido de 
reconstruir o nosso Estado. Não é fácil! As cobranças, as críticas, ser 
oposição é fácil, pois fui oposição por 4 anos aqui, usei a tribuna por 
várias vezes! Não é difícil encontrar erros no governo, principalmente 
nos primeiros dias. Mas, e ele preferiu procurar acalanto nos braços dos 
nossos adversários e criticar este Governo, do que cumprir com o seu 
papel de campanha, que foi estar no governo trabalhando pelas pessoas, 
explicando porque não dá, explicando quando vamos poder fazer, dizendo 
das dificuldades diuturnamente, como eu faço, modéstia à parte, como os 
Deputados aqui fazem, pois muitos dos Senhores ficam aqui até 8, 9 horas 
da noite trabalhando, e ainda vão no final de semana para o interior.Mas 
o Deputado Paulo César não se prestou a esse papel de vice-Governador 
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necessárias a essa formação.
 A contratação de aprendiz pela ALE será de suma importância 
para a formação técnico-profissional de jovens devidamente matriculados 
em escolas da rede pública, com frequência regular, mediante atividades 
práticas e teóricas desenvolvidas no ambiente de trabalho, nas diversas 
áreas de atuação desta Casa.
 A Assembleia Legislativa do Estado, ao contratar o jovem 
aprendiz, poderá proporcionar ao mesmo preparo para o mercado de 
trabalho, contribuindo para o seu desenvolvimento, sua capacidade de 
trabalhar em equipe, capacidade de organização, autonomia e segurança 
na realização do seu trabalho, ao se relacionar com flexibilidade, 
articulação teórica e prática no desempenho e atribuições de suas funções.
 Ao possibilitar a contratação de aprendizes, Senhor Presidente, 
esta Casa contará com vantagens e incentivos fiscais, como o pagamento 
de apenas 2% de FGTS, alíquota 75% inferior à contribuição normal. 
Será dispensado do aviso prévio e não precisará pagar a multa rescisória. 
Assim como, que fique claro, não há existência de vínculo empregatício.
 Esses são os incentivos que impulsionam os agentes públicos 
e as empresas a investirem na contratação desses jovens e a contribuírem 
para uma sociedade mais justa e participativa.
 Essas duas indicações também trazem consigo uma reflexão 
sobre a responsabilidade social no cotidiano, na nossa Casa, quanto à 
possibilidade de atuar mais próxima no processo de formação de mais 
jovens e estudantes e nas suas inserções no mundo produtivo, passando 
também a desempenhar o papel de educador profissionalizante, de 
orientador dos jovens que estão construindo seus projetos de vida e 
participando da passagem do mundo escolar para o mundo profissional.
 A Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, ao 
contratar estagiários e jovens aprendizes, dentro das suas possibilidades 
orçamentárias e financeiras, contribuirá certamente para a construção 
de um mercado de trabalho mais justo e uma formação que propicie a 
vivência prática de conteúdos teóricos ministrado no ambiente próprio 
das instituições de ensino, assim como assumirá o papel de agente 
transformador, fomentando a formação profissional e cidadã de jovens 
autônomos capazes de tomar decisões, intervir de forma positiva na 
sociedade.
 Presidente, essa indicação tomou como base várias outras 
Casas Legislativas onde a figura do estagiário e do menor aprendiz já é 
uma realidade. Então, tomamos o cuidado de verificar se esses processos 
que estão em andamento, estão sendo desenvolvido a contento. E 
realmente são projetos que estão acontecendo e melhorando a sociedade 
como um todo.
 Diante do exposto, peço aos demais colegas, pares desta 
Casa, à Mesa Diretora a compreensão no sentido de fazermos uma 
análise breve das possibilidades que esta Casa pode ter, dentro ainda da 
peça orçamentária de 2015, no sentido de efetuarmos a contratação, no 
mínimo que seja, mas para dar início a esse novo modelo de estagiário 
de menores aprendizes.
 Agora, quero fazer uma prestação de contas à sociedade. Hoje, 
nós estamos lançando o nosso informativo pessoal do Deputado Oleno 
Matos, o sempre OM, que significa sempre ligado, sempre presente, 
sempre atuante. É esse o nosso papel e é isso que vamos buscar fazer 
dentro desta Casa.
 Inicialmente, estamos passando o informativo na forma 
trimestral, onde nós contemplamos as principais ações que efetuamos 
dentro e fora da Casa e esperamos que, ao longo do nosso mandato, 
possamos transformar, inicialmente, em bimestral e, se possível, 
no futuro, em mensal, para que a população tenha conhecimento de 
tudo aquilo que a gente desenvolve enquanto Parlamentar e enquanto 
representante do povo roraimense. Muito obrigado!
 O Senhor Deputado Izaías Maia – Senhor Presidente, demais 
parlamentares, povo em geral aqui presente, eu vou falar pouco, mas, 
na verdade, vou deixar a análise para vocês. Olhem, quando o Governo 
acusa, quando o vice-Governo acusa, gera desconfiança na população, 
porque o vice-Governador deve saber o que está dizendo, porque se 
você acusa um governo, é porque você tem segurança, senão, então, 
você vai ser processado. O vice-Governador, pois continua sendo vice-
Governador, Paulo César Quartiero, não tem papa na língua, pois o 
conheço há muito tempo. Queria pedir aos Parlamentares, de uma forma 
geral, e ao Parlamentar Brito Bezerra, representante do Governo do 
Estado, ao vice-Governador Paulo César que, se tem alguma roupa suja 
para lavar, que sentem e conversem, porque na hora em que as agressões 
começam, o povo começa a ficar desconfiado que está havendo falcatruas, 
mutretas e o povo perde a confiança. Então, eu só gostaria de pedir que 
tanto nas redes sociais, quanto no Governo, sentassem e conversassem, 
porque política é assim, um dia você está de um lado e no outro dia de 

e a população está sentindo as suas ações. Espero que essas ações sejam 
realmente para melhorar a vida do povo de Roraima, porque muitas vezes 
você dá um remédio, mas esse remédio é doloroso, e está sendo doloroso 
esse remédio. Eu espero que, em momento oportuno, a população não 
venha rir desse remédio que está sendo dado agora. Muito obrigado.
 O Senhor Deputado Jorge Everton continua. – Eu é que 
agradeço Deputado George Melo. Senhor Presidente, agradeço pela 
paciência.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Mecias de Jesus 
– Deputado Jorge Everton, não quero fazer nenhuma crítica ao 
pronunciamento de Vossa Excelência, longe de mim, criticar os colegas 
Deputados, eu quero apenas parabenizar Vossa Excelência, o Deputado 
George Melo e alguns colegas aqui, pela excelente cirurgia de vista que 
fizeram do dia primeiro de janeiro para cá, porque no dia 31 de dezembro 
eram cegos, surdos e mudos,ninguém via, ouvia e nem falava nada, mas, 
de repente, o Deputado George fez uma brilhante cirurgia. Então, quero 
parabenizá-lo e aconselhar a todos que procurem o mesmo médico dele 
para poder começar a enxergar, porque em breve certamente o Estado 
de Roraima estará encontrando seu caminho que foi destroçado pelo 
governador José de Anchieta.
 O Senhor Deputado Jorge Everton continua. – Obrigado, 
Deputado Mecias pelo aparte, mas, eu não fazia parte desta Casa na 
época do então governador Anchieta, no entanto, fiz parte do governo 
dele como presidente do DETRAN e, às vezes, vejo, críticas ao passado, 
mas não vejo elogios. Nós tiramos Roraima do primeiro lugar em 
mortes no trânsito para o décimo lugar. Dezenas de ações nós fizemos. 
Reconhecimento, premiações, tudo isso é esquecido. Eu acho que à época 
os Deputados de oposição estavam com a mesma miopia do governo. 
 Então, eu acredito que nós fomos eleitos para representar 
o povo de Roraima. E, agradecendo suas palavras, reafirmo o meu 
compromisso, independente do governo que tivermos.
 O Senhor Deputado Oleno Matos – Senhor Presidente, caros 
Deputados, imprensa. A minha fala é relacionada a duas indicações que 
apresentamos nesta Casa. Uma diz respeito à contratação de estagiário de 
nível superior, mediante atividades compatíveis com o projeto pedagógico 
do curso, a serem executados no âmbito da Assembleia Legislativa do 
Estado de Roraima, em conformidade com a Lei Federal nº 11.788/08 
Lei de Estágio, em condições e quantitativos regulamentados através 
da Resolução Interna, obedecidas as disponibilidades orçamentárias e 
financeiras.
 A outra diz respeito à contratação de Jovens aprendizes, 
mediante atividades teóricas e práticas a serem executadas no âmbito da 
Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, em conformidade com 
a Lei Federal nº 10.097/2000 (Lei de Aprendizagem) regulamentada 
pelo Decreto nº 5.598/05 (contrato de aprendizagem) em condições e 
quantitativos regulamentados através de Resolução interna, obedecidas 
as disponibilidades orçamentárias e financeiras.
 Tais proposições visam não apenas enriquecer ainda mais 
os trabalhos que esta Assembleia Legislativa presta para a sociedade, 
como também proporcionar aos estudantes de cursos superiores e jovens 
aprendizes o exercício da cidadania e da democracia no ambiente de 
trabalho e o preparo dos mesmos para o mercado profissional.
 Estágio é o ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido 
no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo 
de educandos que estejam frequentando o ensino em instituições previstas 
no artigo 1º, da lei nº 11.788/08 (Lei do estágio).
 O estágio é um vínculo educativo-profissionalizante, 
supervisionado e desenvolvido como parte do projeto pedagógico e 
programa de formação do educando, com duração não superior a 2 (dois) 
anos, com idade mínima exigida para o estagiário de 16 (dezesseis) anos 
e sem idade máxima exigida
 A contratação de estagiários de nível superior no âmbito da 
Assembleia Legislativa do Estado de Roraima. Visa o aprendizado de 
competências próprias da atividade profissional e a contextualização 
curricular, assim como poderá contribuir para o desenvolvimento 
profissional e pedagógico do aluno, pois incentiva a sua frequência 
escolar, já que para estagiar, o estudante precisa, necessariamente, estar 
frequentando as aulas, fato que lhe assegura o primeiro e decisivo passo 
para o desenvolvimento de sua carreira.
 Por sua vez, o contrato de aprendizagem é o contrato de 
trabalho especial, ajustado por escrito e pelo prazo determinado não 
superior a dois anos, em que o empregador se compromete a assegurar 
ao aprendiz, que deve ser maior de 14 anos e menor de 24 anos, inscrito 
em programa de aprendizagem, formação técnico-metódica profissional 
compatível com seu desenvolvimento físico, moral e psicológico, onde 
o aprendiz se compromete a executar com zelo e diligência as tarefas 
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 No Hospital Geral de Roraima foram retomadas as obras e 
a ampliação será concluída ainda este ano. São mais de 120 leitos de 
internação, mais de 40 novas vagas de UTI é necessário que possamos 
inaugurar ainda este ano, devido à urgência dessas 40 vagas de UTI.
 O HGR implantou o terceiro turno de cirurgias. para reduzir 
a quantidade de pessoas na fila de espera por uma cirurgia.Já foram 
realizadas 180 cirurgias com a inclusão do terceiro turno, priorizando 
pacientes com problemas ortopédicos. No primeiro trimestre de 2015, 
foram realizadas 949 cirurgias no HGR, sendo 644 cirurgias eletivas 
e 305 de emergência. Foram investidos R$ 5 milhões na aquisição de 
material cirúrgico e medicamentos, pois devido à falta desses materiais 
as cirurgias não estavam sendo realizadas. Então, o Governo do Estado 
adquiriu esse material.
 32 pacientes foram atendidos com exames de cateterismo 
cardíaco; 14 pacientes receberam marcapasso; 89 pacientes que 
esperavam há 5 anos por tratamento e que corriam o risco de ficarem 
cegos, foram atendidos no Mutirão da Retina. Também foram retomadas 
as cirurgias em pacientes com sequelas de hanseníase e 6 pacientes já 
foram atendidos. 
 Foram retomadas as obras de construção do novo hospital no 
bairro Pintolândia. Serão 80 leitos de enfermarias e 40 de UTI.
 Estão sendo realizados combates a endemias, com a vacinação 
de 9.982 crianças (de 6 meses a 5 anos) e 3.496 jovens, adultos e idosos 
na campanha Roraima Contra o Sarampo. E três viaturas equipadas com 
bomba fumacê foram entregues para auxiliar nas ações de combate ao 
mosquito transmissor da dengue.
 Com relação aos pacientes com transtornos mentais, foi 
inaugurado o Centro de Atenção Psicossocial – CAPS, onde já foram 
atendidos 380 pacientes. O CAPS oferece oficinas terapêuticas, 
atendimento médico especializado, assistência social, medicamentos e 
atividades esportivas.
 Passaremos para um outro segmento, a educação, pois o 
Governo de Roraima entende que é um direito constitucional do cidadão 
brasileiro.
 Estrutura Física: são 382 escolas ativas, sendo 58 em Boa 
Vista, 64 no interior e 252 em comunidades indígenas. Recebemos as 
escolas em situação de abandono; 16 escolas de Boa Vista e 4 do interior 
já estão sendo recuperadas.
 Professores: seletivo para professores. Foram selecionados dos 
1.171 professores, sendo 306 para Boa Vista, 444 para o interior, 353 
para área indígena e 68 para educação profissionalizante. Foi realizado 
o estudo do Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações, bem como 
230 professores indígenas estão sendo capacitados para melhorar a sua 
qualificação. 
 Cidade Pedagógica: Adesão e participação de 2 mil 
educadores, entre professores e gestores de escolas, em um evento 
realizado  entre os dias 9 e 11 de fevereiro com  objetivo na definição 
de políticas educacionais.
 Quanto à qualidade da Merenda independe de quem ganhou 
a licitação, se foi empresário de Manaus, porque o pregão é eletrônico e 
não podemos restringir. Agora, esta Casa aprovou uma lei que regionaliza 
a merenda escolar, para que todos os produtos da merenda escolar sejam 
comprados aqui. A merenda voltou a ser produzida na cozinha da escola, 
uma economia de R$ 8 milhões por ano e melhoria da qualidade. Hoje, 
74.431 alunos estão recebendo alimentação saudável, composta por 30 
itens, entre eles: iogurte, carne, peixe, frango, frutas, verduras e legumes, 
sendo que 30% dos alimentos da merenda estão sendo adquiridos de 
agricultores familiares locais, movimentando cerca de R$ 2 milhões na 
economia.
 Transporte escolar seguro: aí temos o imbróglio, porque o 
governo passado triplicou os gastos de 2008 a 2014. É necessário que 
nós possamos deixar claro e transparente para todos que em: 2008, com o 
número de alunos matriculados,  83.769, foram os gastos 18.632.964,32 
e, em 2014, com o número de alunos matriculados bem menor, 74.431, 
os gastos aumentaram para 54.803.591,40, ou seja, menos alunos, 
mais investimentos em transporte escolar. O Governo tem a clareza 
que houveram algumas mudanças, pois não se pode mais transportar 
os alunos nas carrocerias, os alunos agora devem ser transportados 
na parte interna do veículo. E foram contratadas mais caminhonetes, 
nós sabemos disso. Portanto, esse é um dos fatores que aumentaram 
os gastos, mas tem também algumas malandragens de empresários do 
transporte escolar, porque muitas vezes o empresário paga para que um 
pai de aluno vá morar no final de uma vicinal, dá um rancho, para que 
ele seja computado no final do mês, visando receber do Governo do 
Estado. Enfim, o Governo do Estado está disposto a repensar o ato de 
covardia feito pelo Governo Chico Rodrigues. E, o Deputado Coronel 

outro, mas você não pode ofender a ninguém por estar do outro lado. 
Essa é a política. Você tem que ter calma e tranquilidade para resolver os 
problemas na hora certa, porque aqui cada um tem o seu modo de pensar 
e defende o seu lado. E não é por isso que devem haver agressões, pois 
quem é político hoje, amanhã pode não ser. Por isso, deve haver união 
nesse momento. O Senhor Paulo César decidiu estar na oposição, não 
quer mais fazer parte deste governo, é estranho, pois num o Governo 
onde o vice-Governador está na oposição fica difícil trabalhar, porque 
você não tem confiança. Então, a solução é união e diálogo. 
 Outro assunto que me traz aqui é a situação das, Vilas São 
Silvestre, Bom Intento, Malacaxeta, Vila Vilhena, onde pontes estão 
acabadas, outras destruídas, estradas mais destruídas ainda e o que a gente 
pediria ao Bloco do Governo e ao Senhor Deputado Brito é que levassem 
um pedido, um clamor do povo, porque a situação está complicada. Se 
Deus abençoar que as águas cheguem, tenha a certeza que esses lugares 
ficarão isolados,  devido a essa questão das estradas e das pontes. Então, 
esse outro pedido em nome do povo que faço. Sabem o que a população 
está fazendo nas Vicinais 09 e 11? Estão indo atrás dos carros pipas que 
estão trabalhando na estrada do Cantá, para pedir água para beberem e 
fazer comida. É isso que as pessoas das Vicinais 09 e 11 estão fazendo, 
porque não têm para quem apelar. Se houver a possibilidade do senhor, 
como líder do Governo, fazer esse comunicado e pedir pelo menos um 
carro pipa, a população dessas duas vicinais vai agradecer, pois lá até os 
animais estão morrendo por falta de água. Se a gente puder fazer alguma 
coisa, vamos fazer, é o pedido que faço em nome da população.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Brito Bezerra – Eu 
gostaria que o senhor enviasse esses dados oficiais para minha assessoria, 
porque nós já temos um processo que já está sendo trabalhado, no sentido 
de suprir as necessidades desses produtores, dessas pessoas que estão 
sendo afetadas por esta grande estiagem. E nós podemos tomar sim 
providências em relação ao caminhão pipa, pois já estão sendo tomadas 
medidas no sentido de cavar alguns poços para suprir as necessidades 
dos animais. Mas também, podemos trabalhar na questão de suprir as 
necessidades dos amigos produtores. E, Deputado, eu tenho a felicidade 
de dizer para Vossa Excelência que a Governadora já autorizou a 
Secretaria de Infraestrutura a começar o trabalho de recuperação de 
pontes esta semana. Então, Fizemos uma parceria com o 6º BEC e vamos 
começar a trabalhar já esta semana. Sobre as pontes, as menores serão 
recuperadas com madeiras novas, madeiras de lei, e quanto às pontes 
maiores, já estamos buscando recursos para fazermos de concreto, de 
forma definitiva. Muito obrigado.
 O Senhor Deputado Izaías Maia continua – Obrigado, 
Deputado. Primeiramente, o nosso Estado precisa de união. Vamos nos 
unir, vamos ajudar no desenvolvimento do Estado e depois que estiver 
tudo desenvolvido, aí podemos até ter uma discussão e uma briguinha 
política. Mas, o momento não é de briga, é de união, é de trabalho para 
melhoria de vida do nosso povo. Muito obrigado.
 O Senhor Deputado Brito Bezerra – Senhor Presidente, 
Senhoras e Senhores Deputados, inicialmente, agradeço o entendimento 
da Mesa e dos colegas para que pudesse utilizar os recursos tecnológicos 
que esta Casa possui. Não poderia ser diferente, Deputados Mecias de 
Jesus, Valdenir, Masamy, Odilon, por ser a maior demanda que tem o 
nosso Estado. E esta Casa Legislativa, por ser uma caixa de ressonância 
da sociedade, deve transmitir os atos públicos desta Casa e do Governo 
do Estado. É com uma satisfação imensa que levo ao conhecimento 
público as ações do Governo, da Governadora Suely Campos, nestes cem 
dias. Senhor Presidente, iniciamos pela saúde por ser a maior demanda 
que o nosso Estado tem. O Deputado Mecias de Jesus que representa 
aqui, nesta Casa, o sul do estado e o Deputado Gabriel Picanço sabe o 
quanto a saúde é demandada aqui no Estado. Tivemos muitos problemas 
e estamos trabalhando a questão do atendimento,porque nos hospitais não 
havia atendimento nenhum.O Governo do Estado implantou o Hospital 
de Rorainópolis e instalou um centro cirúrgico, um laboratório e já 
estão sendo feitos partos normais e cesáreos.Também, foram contratadas 
especialidades médicas nas áreas de oftalmologia, ultrassonografia, 
cardiologia, urologia, ginecologia, obstetrícia, cirurgia geral e clínica 
médica. E ainda foram instaladas uma central de oxigênio e uma sala 
de de Raio X.
 Gostaria de falar de números, pois em apenas cem dias 
o Hospital de Rorainopólis realizou 7.300 atendimentos clínicos 
emergenciais; 300 consultas oftalmológicas 120 consultas cardiológicas 
– 120; consultas de urologia; 120 partos normais; 80 partos cesários; 
1427 exames de raio-x. Enfim, o total de atendimentos realizados no 
Hospital de Rorainópolis é de 9.867, atendendo toda a população do 
sul do estado, o que acabou, diminuindo aqui, é claro, os excessos de 
atendimento no hospital em Boa Vista.
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saneamento básico nos municípios do Estado, estão sendo investidos 
R$ 200 milhões na construção de redes de abastecimento de água e 
de esgotamento sanitário. Em Boa Vista, moradores de 7 bairros estão 
sendo contemplados: Alvorada, Asa Branca, Caranã, Cauamé, Equatorial, 
Tancredo neves e Raiar do Sol. 
 Agora, sobre a Matriz Energética, é necessário que tenhamos 
uma matriz energética forte, confiável, porque ainda hoje dependemos 
do país vizinho instável que é a Venezuela. E estamos de braços abertos, 
esperando a energia elétrica que vem através do linhão de Tucuruí, mas 
por problemas ambientais a obra está sendo paralizada quase todos os 
meses e não sabemos a data certa da chegada dessa energia aqui. Portanto, 
o Governo do Estado está investindo R$ 64 milhões no setor, realizando 
a troca de transformadores e revitalizando as redes de transmissão com 
a construção de subestações nos municípios do sul de Roraima. E duas 
termoelétricas, uma em Boa Vista e outra em Caracaraí, foram reativadas, 
para melhorar o fornecimento de energia elétrica da população.
 Trafegabilidade e escoamento. Roraima tem oito mil e 
quinhentos quilômetros de estradas vicinais e 2.400 pontes de madeira. 
80% foram deixadas com problemas pelos governos passados, o que 
dificulta a trafegabilidade e o escoamento da produção agrícola.
 Aqui, Deputado Isaias Maia, nós reconhecemos o problema, 
80% dessas pontes estão com problemas. O Governo do Estado já 
fez parceria com o 6º BEC para começar a reforma. O ex-Deputado 
Flamarion está visitando o interior, vendo essas pontes e já vamos 
começar de forma emergencial a reforma. Vamos iniciar as ações nos 
pontos mais críticos, como a recuperação de 13 pontes no Uiramutã, 
reivindicação que já durava 12 anos. Foi apresentado um projeto ao 
Governo Federal para garantir a qualidade das pontes de madeiras e para 
trocar por pontes de concretos, uma vez que o maior fluxo de veículo 
ocorre em pontes de madeira. Também vamos firmar convênio com o 6º 
BEC para recuperação e manutenção das estradas e vicinais. Nós temos 
que fazer essas pontes de concreto, porque ficam de forma definitiva.
 Segurança Pública: Delegacias – ampliação do horário de 
atendimento das delegacias que antes funcionava até 13:30, ou seja, as 
delegacias só funcionavam até meio-dia. Quanto a falta de segurança, 
no Governo anterior, o registro de ocorrência só acontecia até meio-dia. 
À tarde não havia expediente. No Governo Suely Campos as delegacias 
passaram a funcionar de forma ininterrupta, das sete e trinta às dezenove 
horas, de segunda a sexta-feira, e com plantões. Sobre a operação tanque 
cheio, as viaturas passam a rodar com tanque cheio, acabando com rotas 
que limitavam os trabalhos do Ronda nos Bairros. Hoje, os veículos 
estão com os tanques cheios e têm disponibilidade de atender todos os 
bairros, em todas as horas, porque têm combustível. Seis novas viaturas 
foram entregues para a Delegacia de Homicídios e para o Instituto de 
Criminalistas. São viaturas novas para dar condições de trabalho a essas 
duas delegacias.
 DETRAN: A ampliação do número de provas práticas para 
facilitar o acesso a quem quer tirar sua habilitação. Agilidade na emissão 
dos documentos de propriedade dos veículos em até 24 horas e ampliação 
no atendimento ao público. 38 agentes de trânsitos para ampliar as ações 
preventivas e repressivas. Ou seja, este governo está dando oportunidade 
àquelas pessoas que passaram no concurso público e estão no quadro de 
reservas, entrando pela porta da frente.
 Projeto Cidadão do Futuro: o projeto tem apenas 50 
adolescentes com aulas de arte, teatro, libras, legislação de trânsito e 
coral. E tem como objetivo formar cidadãos responsáveis, cientes de 
seus direitos e deveres com a sociedade e com o trânsito.
 Humanização no Sistema Prisional: situação de emergência 
devido ao abandono. O grupo de trabalho multissetorial foi criado para 
elaborar o plano emergencial para garantir o funcionamento pleno do 
sistema durante os 180 dias de emergência. E aí foi uma grande cobrança 
dos Deputados. Foi formado comissões e nós, do Governo do Estado, 
estamos trabalhando para atender essas questões do sistema prisional, 
porque entendemos que o problema recai em re-socializar essas pessoas 
e reinseri-las na sociedade, de maneira a conviver em pacificamente e 
com cidadania. Esse é o projeto do Governo do Povo. 
 Inovação Tecnológica: 362 tornozeleiras eletrônicas serão 
adquiridas para monitorar os detentos do regime semi-aberto. A medida 
adotada pelo Governo vai contribuir e desafogar as celas dos presídios 
com redução de pena. Os reeducandos estão trabalhando na capina 
de mato e limpeza com regime de remissão de pena. Com isso estão 
atenuando um dia de pena para cada três dias trabalhados sob a vigilância 
dos policiais militares. Os Policiais Militares estão fazendo a vigilância. 
Os detentos estão trabalhando. Então, isso faz parte da nossa legislação e 
é autorizado por lei. E o Governo do Estado entendeu que nós podíamos 
efetuar essa redução de pena, a partir do trabalho.

Chagas reconheceu, na Tribuna desta Casa, que foram canceladas as 
notas do transporte escolar de 2014 e devolvidas para a Secretaria de 
Educação, pois não constavam em restos a pagar do balanço do governo 
passado. Ontem, estive com o Procurador Geral do Estado buscando 
uma maneira legal para que possamos pagar todos esses empresários do 
transporte escolar. E vamos colocar um equipamento para que possamos 
acompanhar todas essas rotas, para que o empresário não perca um só 
real, mas, também, que o Governo não perca nenhum recurso e que esse 
empresário receba de forma integral, porque é um compromisso deste 
Governo, diferente do outro que cancelou as notas que deveria ter pago 
e hoje, os empresários estão trabalhando sem as mínimas condições de 
pagar os postos  etc., por culpa do governo anterior. Então, nós vamos 
reduzir os custos e garantir o transporte seguro dos alunos. Antes do 
início das aulas, 499 veículos do transporte escolar foram vistoriados. 
 Agora, vamos falar sobre o setor produtivo que é um 
compromisso deste governo. E quero falar para o Deputado Gabriel 
Picanço e para o Deputado Zé Galeto, que assistiram a reunião, que o 
setor produtivo é um compromisso deste governo. Nós podemos trabalhar 
para que o pequeno, o médio e o grande produtor também possam 
produzir neste Estado e possamos ter uma matriz econômica, pois, ainda 
hoje, vivenciamos a política do contracheque e do assistencialismo nada 
eficaz para o desenvolvimento da nossa economia, porque permanecemos 
sempre na mesma.Nós estamos retroagindo e precisamos ter o PIB que 
só vem através de um setor produtivo forte.
 O Programa Soja Familiar incentiva o plantio de soja dos 
pequenos produtores. Neste ano serão plantados 1.000 hectares de soja 
no Assentamento Nova Amazônia e os produtores receberão assistência 
técnica, insumos e equipamentos.
 Com relação às Licenças Ambientais elas são um entrave para 
o desenvolvimento do nosso Estado. Eu gostaria que Vossas Excelências 
prestassem atenção. Em apenas 100 dias, o governo emitiu o triplo de 
licenças ambientais para a agricultura familiar do que foi expedido no 
período de 2010 a 2014,quando foram emitidas 57 licenças, Deputado 
Gabriel Picanço, ou seja, isso em quatro anos. Em 2014 foram emitidas 
23 licenças. Em 2015, em apenas 100 dias, foram emitidas 187 licenças 
ambientais, ou seja, a FEMAHR está trabalhando para que os pequenos 
produtores tenham as suas licenças ambientais, para que possam produzir 
de acordo com a legislação e não serem mais penalizadas com multas do 
IBAMA ou de qualquer outro órgão de fiscalização ambiental, multas que 
muitas vezes ultrapassam o valor de suas propriedades. Neste governo, 
29 pecuaristas e produtores de grãos receberam licenças de operação para 
empreendimentos. Em todo o ano de 2014, foram emitidas apenas 16. 
Concedemos ainda 153 outorgas para o uso de água em empreendimentos 
produtivos. No ano passado, foram apenas 118.
 O Reflorestamento faz parte da economia do sul do Estado 
e as pessoas que trabalham na indústria da madeira foram beneficiadas 
com o lançamento da reposição florestal para as empresas. Já superamos 
o índice alcançado no ano passado, pois em todo o ano de 2014 foram 
85.472 m³ de madeira autorizados pelo governo para que as empresas 
madeireiras pudessem trabalhar. E, em 2015, já foram 99.250m³, ou 
seja, nós, em cem dias, mandamos para as mãos dos madeireiros mais de 
15.000m³,e, isso tudo de forma legal e transparente. A reposição florestal 
lançada para a fomentadora licenciada foi de 122.273m³. Em 2014, não 
houve nenhum licenciamento dessa espécie. E esta Casa Legislativa 
aprovou um projeto de grande importância para a indústria madeireira 
no interior do Estado que foi o manejo florestal em área de posse.
 Quanto ao controle Sanitário e melhor produção, houve a posse 
de 108 servidores para atuar na Agência de Defesa Agropecuária, dando 
o apoio ao produtor e ampliando a defesa sanitária animal e vegetal. 
Nós precisamos sair do risco da febre aftosa para termos as carnes deste 
Estado industrializadas e comercializadas em outros estados, atendendo 
o comércio local e o estado do Amazonas. Para isso, o Ministério da 
Agricultura pediu a reestruturação da ADER para evoluirmos para o 
risco zero e trabalharmos com o comércio de carnes para o Amazonas. 
Também foi realizada uma campanha de combate à febre aftosa e o 
novo cadastro rural, com dados unificados de produtores, propriedade e 
animais. Houve a reativação do laboratório de análises vegetal da ADER 
desativado há 3 anos. 
 Sobre a Infraestrutura, precisamos ter infraestrutura para que 
os grandes investidores possam investir no nosso Estado. E o Governo 
do Estado retomou a obra de asfaltamento da BR-210, resgatada com os 
recursos do convênio, com o pagamento da contrapartida. A conclusão 
está prevista para junho. Tal BR atende a população dos municípios de 
São Luiz do Anauá, São João da Baliza e Caroebe. O asfaltamento vai 
beneficiar também os moradores da Vila Moderna.
 Em relação ao saneamento e à saúde, ou seja, às Obras de 
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pickup, e equipamentos para modernizar o sistema de comunicação do 
corpo de bombeiros. Por isso, pedi a Vossa Excelência que enviasse de 
forma formal para o meu gabinete e eu vou enviar para o Governo do 
Estado através da Secretaria de Agricultura, Do Corpo de Bombeiros e da 
Secretaria de infraestrutura, para que nós possamos tomar as providências 
necessárias. Para que essas pessoas tenham água potável em suas casas, 
que é o mínimo existencial. Água é vida.
 Sobre a Revitalização, reforma e melhorias, houve a  
Revitalização e sinalização do trânsito no Parque Anauá, execução de 
obras de reformas no Museu Integrado, revitalização da Praça do Coreto 
no Palácio da Cultura e reparo da estrutura de aquisição e renovação 
de títulos. A biblioteca central agora oferece melhor qualidade. Os 
prédios públicos: Palácio da Cultura, Teatro Carlos Gomes, Secretaria 
de Educação e Secretaria de Administração. Estão com planos de 
recuperação da estrutura física sendo elaborados para resgatar e preservar 
o patrimônio público, pois, de forma vergonhosa, os governos anteriores 
deixaram esses prédios no mais cruel abandono. E nós temos respeito 
pelo patrimônio público.
 Finanças Públicas – Aqui vamos falar de recursos. Em 
primeiro de janeiro de 2015 o saldo na conta do Estado era de apenas 
96 mil reais. Dívidas atrasadas com fornecedores somavam 160 milhões 
de reais. Salário dos servidores do mês de dezembro atrasado no valor 
de 44 milhões de reais. Tivemos que contingênciar despesas e decretar 
a moratória até o mês de julho, porque o Estado não tinha condições 
de se mover financeiramente para arcar com esses débitos deixados 
pelo Governo. O endividamento é bilionário, Deputado Mecias. A crise 
decorre principalmente do endividamento feito nas gestões passadas. 
São dois bilhões em dívidas e ninguém sabe ao certo onde foi parar esse 
dinheiro. E aqui nós temos mea-culpa porque foi aprovado, Deputado 
Odilon, por esta Casa Legislativa. Esta casa aprovou. E quem aprovou 
esses débitos foi o governo passado aqui, nesta Casa. Dois bilhões! 
Todos os meses são descontados do Fundo de Participação do Estado 22 
milhões, que poderiam ser investidos em saúde, educação, segurança, 
mas foram sabe-se lá Deus para onde. 
 Quanto ao pagamento do duodécimo aos demais poderes de 
forma integral, em dias, são cerca de 41 milhões todos os meses para 
a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público 
Estadual e o Tribunal de Contas. A questão do duodécimo é interessante, 
ele é constitucional e a Governadora repassa todos os meses no dia certo. 
É um dever, uma obrigação que ela cumpre de forma louvável. Agora, 
Deputado Sampaio, Deputado Mecias e Deputado Chagas, no governo 
passado nós tínhamos que, aqui na Assembleia Legislativa, todos os 
meses, que prestar homenagem ao Governo. Era um processo quase 
que humilhante para que esse governo repassasse o duodécimo deste 
Poder, sendo que é constitucional e previsto em lei. E havia aqui uma 
convivência harmônica e pacífica. O Deputado Chico Guerra disse uma 
vez aqui que era uma prática quase que subserviente, mas o Governo 
mesmo assim não repassava. O Governo anterior não era amigo desta 
Casa nem nas horas fáceis, que era a hora de efetuar os pagamentos, 
imaginem nas horas difíceis. Agora o Governo, respeitando a harmonia 
e a independência dos poderes, manda todos os meses na data correta. 
O pagamento dos servidores que estavam atrasados, a Governadora fez 
questão de pagar em dia, quitou esses débitos e está pagando dentro do 
mês. Em relação à atenção ao contribuinte, quem tem débito como IPVA, 
imposto de propriedade de veículos automotores teve a possibilidade 
de parcelar a dívida e transitar nas ruas com o documento em dia. A 
iniciativa já beneficiou mais de mil pessoas e rendeu aos cofres públicos a 
arrecadação de 12 milhões de reais. As empresas com dívidas com ICMS 
podem procurar a Secretaria da Fazenda ao dia 31 de maio para negociar 
e evitar multas. Nós estamos fazendo o refinanciamento estadual para 
dar condições ao empresariado local de crescer e se desenvolver, sair 
desses débitos. O Estado paga mais de 100 milhões de convênios para 
não perder recursos federais. Eu estou agora reduzindo ainda mais o meu 
pronunciamento. Criamos o mais amplo programa de assistência, voltado 
à dignidade humana, contribuindo para a inclusão, crescimento pessoal 
e profissional das pessoas, o programa é dividido em quatro grandes 
eixos: Social, segurança alimentar, emprego e renda e habitação. A rede 
cidadania social atua na área da infância e na juventude, da mulher na 
melhor idade e na atenção especial.
 Rede Cidadania Segurança Alimentar, crédito do povo é 
esse que está sendo pago em dia e com o retroativo. O restaurante do 
trabalhador vai ser reaberto agora pela Secretaria do Trabalho e Bem-
Estar Social, bem como “O leite do meu filho”, para as crianças que 
estão ainda em fase de crescimento e de amamentação.
 Rede Cidadania Emprego e Renda – o balcão de ferramenta, 
que é um antigo projeto do Governo Neudo, agora vai ser iniciado 

 Alimentação de qualidade: os reeducandos do sistema 
prisional não estão recebendo alimentação de qualidade, seguindo as 
orientações nutricionais de preparo e acondicionamento dos alimentos. 
Diariamente são preparadas 1600 refeições, observando as condições 
de saúde dos presos enfermos. 
 Educação e Capacitação: 458 detentos, entre homens e 
mulheres, estão dando continuidade aos estudos, mesmo privados de 
liberdade, com a reativação da Escola Crisoltema Francisca de Brito, 
na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo. Atualmente, 19 reeducandos 
estão matriculados em cursos superiores em instituições públicas e 
privadas. Ao longo do ano, a SEJUC irá promover parceria com outros 
órgãos públicos da iniciativa privada, para ofertar diversos cursos de 
capacitação e geração de renda. A medida contempla os presídios de Boa 
Vista e também do Sul do Estado, em São Luís do Anauá. Mutirão da 
saúde: no novo governo a população carcerária tem sido beneficiada com 
o mutirão de serviços dos presídios, com palestras, cortes de cabelos, 
atendimento médico, psiquiátrico, odontológico, ações de prevenção de 
saúde e diversos exames laboratoriais. Agentes capacitados: Ao longo 
do ano os agentes carcerários passarão por cursos de capacitação em 
gerenciamento de crises e entrada tática, para seguirem as diretrizes do 
sistema penitenciário nacional.
 Queremos agora passar para o Crédito Social, trabalho social 
realizado através da Secretaria de Bem-Estar Social, secretariada pela 
nossa brava doutora Emília. Dados de Recadastramento identificaram 
que 50% dos quase 40 mil beneficiários não atendiam ao critério de 
distribuição de renda. A retomada do pagamento se inicia no dia 30 
de abril. E aqui, Deputado Mecias de Jesus, Senhoras e Senhores 
Deputados, imprensa, eu sempre fazia essas contas na tribuna desta 
Casa. Nós chegamos a ter 60 mil pessoas no Crédito Social. Vejam 
bem, 60 vezes quatro, pois uma casa não tem menos do que quatro 
pessoas, principalmente as pessoas que estão no Crédito Social, dá 240 
mil habitantes. Como é que nós temos no Estado 500 mil habitantes e 
240 mil vivem num estado de miséria? E isso chancelado pelo Governo 
do Estado, porque quem recebe o Crédito Social é quem está abaixo da 
linha da pobreza. E era chancelado pelo Governo que mais da metade 
da população do Estado estava em iminente estado de miséria. E os 
demais, 260 mil, com 240 do Crédito Social, ou seja, não existia essa 
possibilidade. Nós conhecemos a realidade do nosso Estado. Então, agora 
com o novo recadastramento, não temos todas essas pessoas neste estado 
de miséria. E com o novo recadastramento estamos pagando àqueles que 
realmente necessitam.
 E mais, quero anunciar aqui, como foi anunciado pela 
Secretária e pela Governadora Suely Campos, que serão pagos o 
retroativo dos três meses que não foram pagos. Agora, no dia 30, nós 
vamos pagar o mês de abril e o mês de janeiro. Nós vamos pagar o mês 
de maio e o mês de fevereiro. Paga um mês dentro e um do retroativo. 
O Governo anterior passou 11 meses sem pagar o Crédito Social e não 
pagou nenhum mês retroativo. Isso sim é estelionato feito pelo governo 
passado. 
 Habitação, moradia de qualidade: 2992 famílias serão 
contempladas com apartamentos no residencial Vila Jardim, no bairro 
Cidade Satélite. Cada unidade tem 40 metros quadrados de área 
construída com dois quartos, sala, copa, cozinha e banheiro. Todos com 
piso de cerâmica. São 187 prédios com 16 apartamentos cada, ou seja, 
também é prioridade neste governo a questão habitacional. 
 Indústria – matéria-prima para garantir a produção de 
cerâmica e tijolos. O Governo realizou audiência pública junto com o 
setor e aqui também, nesta Casa Legislativa, nós tivemos uma audiência 
pública com os ceramistas e com os industriais que produzem tijolos de 
maneira artesanal e com aqueles ceramistas que têm suas indústrias, e 
encontramos uma maneira viável, atendendo à legislação ambiental, para 
que eles pudessem mudar o local onde era extraída a matéria-prima. E 
hoje, já estão trabalhando de forma a atender à legislação e, para garantir 
a produção de cerâmica e tijolos, o Governo realizou audiência pública 
aqui, nesta Casa. 
 Quanto à estiagem, nós sabemos e cobrou aqui há pouco o 
Deputado Izaías Maia que estamos tendo a pior estiagem desde 1988. 
O Governo agiu rápido, enfrentou emergência em oito municípios: 
Alto Alegre, Amajari, Bonfim, Cantá, Caracaraí, Iracema, Mucajaí 
e Normandia. Propriedades estão sendo assistidas com maquinários, 
perfuração de cacimbas, revitalização dos bebedouros dos animais e 
carros pipas estão abastecendo com água potável. Agricultores foram 
capacitados pelo Corpo de Bombeiros para ajudar no combate ao incêndio 
em áreas de produção e receberam equipamentos e fardamentos. O 
Governo está buscando recursos na ordem de 12 milhões junto ao BNDS, 
para aquisição de oito viaturas de combate a incêndios florestais, 10 
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não caminha, e Vossa Excelência sabe disso. E eu torço para que, desta 
vez, neste Governo, isso tudo não aconteça. Mas, de vez em quando, um 
gestor descuida e quando, pensa que não, está tudo perdido. Então, eu 
também gostaria de dizer que, por exemplo, na Escola Teresa Teodoro, 
no Caroebe, até agora as aulas não começaram. Agora que é tudo on-line, 
uma professora me escreveu dizendo que os alunos não estão aguentando 
estudar sem a merenda. Hoje, o diretor tinha dito que a merenda teria 
iogurte, mas nada apareceu. E ainda está faltando professores. Por 
favor, façam alguma coisa, pois este Governo não é de mentira. Eu 
sei que não é. Gestão é uma tarefa muito difícil, eu já passei por isso. 
Mas é preciso que nós também tenhamos a clareza de vermos que nem 
tudo está perfeito. Realmente, o tempo é curto, mas também temos que 
reconhecer as coisas boas que as pessoas fizeram, o início dos projetos, 
por exemplo. E, também, me preocupa muito a questão da saúde porque 
nós que estamos na Comissão de Saúde, o Deputado Mecias de Jesus 
é testemunha, bem como o Deputado Masamy Eda, que estavam lá na 
comissão, sabemos que só em fevereiro na área amarela, no trauma, 
ocorreram 41 óbitos. Então, eu fico a imaginar quantos óbitos ocorreram 
em Rorainópolis. Essas questões foram denunciadas na Comissão 
de Saúde e o meu colega Deputado Mecias, por quem tenho muita 
admiração, estava junto e nós conversamos com o sindicato. Ouvimos 
um enfermeiro dizer que nunca viu tanto óbito em apenas um mês, 
fizemos até algumas observações sobre o número reduzido de servidores. 
Também ouvimos aqui, nesta Casa, o discurso de alguns Deputados 
solicitando com urgência a chamada dos concursados da saúde, porque 
o número de servidores está muito reduzido. E já ouvimos isso também 
na Comissão de Saúde, que o número de profissionais está reduzido e 
que se o concurso está válido, então vamos chamar os concursados para 
trabalhar. Louvo sua apresentação, o esforço da gestão, mas precisamos 
acelerar os trâmites, pois já estamos no dia 16 de abril e ainda temos 
várias escolas que ainda sequer iniciaram as aulas é necessário acelerar 
não só na área de educação. Portanto, tenha a certeza de que eu também 
estou na torcida para que tenhamos realmente um ótimo governo, pois 
isso será bom para todo mundo. Eu acredito nisso. Parabéns pelo seu 
esforço. E quero dizer ainda que acredito também que alguns setores 
precisam ter clareza, precisam deixar essa história de lado e caminhar 
para a frente. Se ainda não houveram decisões para que tenha início uma 
coisa de fundamental importância que é o início das aulas, aí já não acho 
que seja culpa do governo anterior, mas sim da gestão atual que não quer 
tomar providências. Obrigada.
 O Senhor Deputado Brito Bezerra continua – Obrigado, 
Deputada Lenir. Peço à taquigrafia que insira seu aparte no meu 
pronunciamento. E quanto à saúde, aos concursados da saúde, serão 
convocados mais de 600 concursados para atuarem na área da saúde 
no nosso Estado. Os nomes já foram identificados, são pessoas que 
passaram no concurso público, portanto, estão entrando pela porta da 
frente no Governo do Estado e serão convocados no mês de junho para 
que possam tomar posse na Secretaria de Saúde. Quanto à ampliação 
dos leitos do Hospital Geral e a efetivação e retomada do Hospital 
das Clínicas, Deputada Lenir, essas obras estavam paradas e agora o 
Governo pagou a contrapartida e as reiniciou, portanto, é um avanço 
deste governo. E quanto aos recursos aprovados que estão disponíveis 
desde 2012, por que não foram trabalhados em 2013 ou 2014? Será que 
foi falta de competência do Governo? Certamente o Governo passado 
foi muito incompetente e também não teve a boa vontade de pagar a 
contrapartida para liberação dos recursos no sentido de trabalhar por este 
Estado. E este governo, mesmo começando com toda essa problemática, 
está avançando. Mas, entendo o posicionamento de Vossa Excelência, 
as críticas construtivas serão sempre bem-vindas e o governo agradece. 
 O Senhor Presidente (Coronel Chagas) – Deputado Brito, 
solicito que vossa Excelência encaminhe seu pronunciamento para o 
encerramento, pois já se passaram 51 minutos, sendo que o tempo é de 
quinze minutos e a Mesa tem sido generosa no tocante a isso. Então, 
Deputados aparteantes, por favor, vamos observar o tempo regimental 
de dois minutos e Vossa Excelência terá mais um minuto para encerrar.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Jorge Everton – 
Agradeço ao Presidente o respeito e a consideração que nos foi dada. 
Mas, gostaria de dizer, Deputado Brito, que sou defensor da gestão com 
base em dois princípios, que são os que mais admiro, o princípio da 
continuidade administrativa e da impessoalidade. Por isso, venho pedindo 
para pararmos de olhar para trás e caminharmos para construirmos 
um futuro melhor para nosso Estado, pois quando o Senhor fala dos 
governos passados, e recordamos de todos. Vou lhe dar um exemplo: 
Quando prestei o concurso para delegado e assumi em 2004, só tinham 
seis viaturas da Polícia Civil no Estado, seis viaturas para cuidar de 
todo o Estado, e o Governador era o Flamarion. Então, o princípio da 

o balcão de ferramentas que possibilita, sobretudo ao empreendedor 
individual, ter acesso a recursos e começar o seu pequeno negócio através 
da Agência de Fomento e da Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social. 
O Centro de Produções Comunitárias, que é o CPC. Os clubes de mãe, 
o banco do povo, a minha profissão e o empreendedorismo social, são 
também compromissos do Governo do Povo, do Governo Suely Campos.
 Rede Cidadania e Habitação – Reativação do Bem Morar, e 
criação do Minha Casa Minha Vida Estadual. Nós vamos ter também 
um programa estadual aqui, em nosso Estado. 
 A Rede Cidadania Melhor Idade atende 837 idosos acima de 
60 anos com acompanhamentos médicos, hidroginástica, aula de dança 
e de artesanato, jogos e lanches dentre outras atividades. A atenção 
especial, que também faz parte da Rede Cidadania, atende 788 pessoas 
com deficiência mental, motora, auditiva, visual, ou seja, entre crianças 
e adultos já estão sendo atendidos. E são ofertadas atividades em três 
unidades, UCP’s (Unidades de Capacitação e Produção) e estimulação 
precoce na Escola Especial. 
 Portanto, Senhoras e Senhores Deputados, imprensa, nós, o 
Governo do Estado, através do Governo do Povo, estamos buscando 
trabalhar em todos os segmentos para que nós possamos avançar. Mas 
queiram todos, em um momento simples de reflexão, saber que em 
três meses de governo... e aí isso é jargão batido. Como eu disse aos 
Deputados independentes é jargão batido, pois nós não podemos colocar 
a culpa no governo anterior. E o nosso interesse não é colocar a culpa no 
governo anterior, mas nós temos que deixar claro e transparente para o 
povo do nosso Estado o processo de destruição que foi conduzindo pelos 
governos passados. Em três meses apenas nós não podemos resolver tudo, 
mas eu tenho certeza que essas pessoas que estão sendo amparadas com 
cirurgias, que estavam há cinco anos esperando, que estavam ficando 
cegos, agradecem muito ao Governo por chegar lá no sul do Estado 
e fazer essas cirurgias. Eu tenho certeza que pessoas que precisaram 
da UTI no ar, que saiam daqui para Curitiba, São Paulo, que estavam 
com morte iminente aqui neste hospital, agradecem a este Governo. 
Eu tenho certeza que os servidores que receberam o mês de dezembro 
atrasado, que o Governo do Estado pagou, também agradecem e sabem 
do compromisso e da responsabilidade deste Governo.
 Eu quero convidar vocês, enquanto políticos, que estavam 
fazendo parte do nosso governo e não aceitam que o PT esteja junto. E o 
PDT tem um Senador, tem um vereador, tem um Deputado Estadual aqui, 
que é da base. O PT tem uma Senadora que é da base, tem Deputados. 
Enfim, nós aceitamos sim porque política é agregação. O deputado Izaías 
Maia disse aqui vamos nos unir, vamos trabalhar pelo povo! Nós não 
queremos desunião! Vossa Excelência é do PMDB, o Deputado Masamy 
Eda é do PMDB. Venham para o Governo, nós aceitamos de braços 
abertos. Nós os não trabalhamos uma política de segregação partidária. 
Agora, quem estiver no nosso meio e não aceitar que outros partidos, 
que outros políticos façam parte deste governo, sendo que esses outros 
partidos e esses outros políticos estão trabalhando em benefício do 
nosso povo, nós não podemos aceitar! Nós queremos o bem comum da 
população roraimense. Estamos trabalhando incansavelmente para isso e 
gostaríamos de contar com a ajuda de Vossas Excelências e com a ajuda 
do povo de nosso Estado, que já fez muito ao nos eleger e estão certos 
em cobrar e esperar o melhor governo da história do nosso Estado. Foi 
isso que nós prometemos, e isso, Deputado Mecias, que nós vamos fazer. 
O melhor Governo da história será o Governo do Povo, o Governo Suely 
Campos. 
 Aparte concedido à Senhora Deputada Lenir Rodrigues – 
Deputado Brito, louvo sua explanação e seu esforço, pois sempre foi tão 
aguerrido aqui nesta Casa. Mas, eu já fiz cirurgia nos olhos e não uso 
óculos, enxergo de longe e de perto, leio tudo. Eu enxergo até pensamento 
de longe, porque não preciso mais de óculos. Então, eu acho que seria 
mais ético o Governo atual reconhecer que os projetos habitacionais 
em curso, inclusive com recursos do Governo Federal, foram iniciados 
no Governo anterior. Seria mais ético o Governo reconhecer que a 
ampliação do HGR foi iniciada no Governo anterior. Bem como o 
Hospital das Clínicas também foi iniciado no Governo anterior e que 
os entraves existentes na Secretaria de Infraestrutura vão ocorrer em 
qualquer Governo, em qualquer gestão. Eles vêm e embargam a obra e 
vem a CGU para intervir. Isso acontece em qualquer gestão. 
 Já tive a oportunidade de falar aqui em outro momento sobre 
a estrutura das escolas, disse que o projeto aprovado pelo Governo 
Federal, pelo Ministério da Educação, e pelo FNDE para construção, 
ampliação e reforma de 179 escolas do Estado está provado desde 2012. 
Está no site do FNDE para quem quiser ver. São entraves políticos 
pelo fato do Governo ser do PSDB; e o Governo Federal ser do PT. O 
Governo está inadimplente em determinadas secretarias e aí o projeto 
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estado tendo que arcar com contrapartidas de convênios que até então 
não foram pagas e estavam engessando o governo. Foram mais de 100 
milhões pagos em contrapartidas. Projetos do Governo Federal que 
estavam impedidos de avançar como o “Minha Casa Minha Vida” e a 
própria educação que tinha o recurso, mas o governo anterior não deu 
a atenção devida. Então, Senhoras e Senhores, tenho em minhas falas 
com o governo, colocado meus pontos de vista, dado minhas sugestões, 
discordado do governo em alguns momentos, mas, diferente do Senhor 
Paulo César Quartieiro, sinto boa vontade do governo em acertar. Foi para 
isso que eu passei quatro anos na oposição criticando e fui claramente 
para o palanque de oposição ao Governo do Anchieta e do Chico e hoje 
me sinto no dever de acertar. Isso não quer dizer que tenha que baixar 
a cabeça 100% para o governo que defendo, aquilo que estiver errado 
vou discordar, mas não dá para ignorarmos a situação política, moral e 
financeira que o governo anterior deixou para o atual governo. Isso não 
podemos esquecer. Eu me preocupo quando muitos Deputados aqui saem 
para o ataque ao governo, mas vejo até de maneira saudável, desde que 
queiram ajudar e fiscalizar, pois esse é o nosso papel, mas não peçam 
para esquecermos o governo anterior, pois acho que ninguém tem esse 
direito. A sociedade pagou um preço muito alto e pela primeira vez na 
história de Roraima foram para as urnas e disseram não à máquina do 
Governo anterior, disseram não ao poder econômico e depositaram um 
voto de confiança na Governadora Suely Campos. Obrigado.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Masamy Eda – 
Deputado Brito, estava atentamente ouvindo Vossa Excelência falando 
da atual gestão do governo, desses cem dias que se passaram. Mas, 
olhando aqui Vossa Excelência falando, vi que missão difícil lhe deram 
que é a missão de defender este governo. Eu vejo claramente Vossa 
Excelência em um atoleiro, em um carro quatro por dois, sem cabo de 
aço. Fico olhando e pensando quando, nos quatro anos passados, alguns 
dos Deputados criticavam ou cobraram as ações do governo. Hoje, estão 
na situação plausível de se colocar, de fazer surtir os efeitos. Vossa 
Excelência está igual uma teia de aranha, todo enrolado igual à borboleta. 
É claro que o PMDB dará este passo, serei continuação do seu governo 
nesta Casa. Mas, gostaria de fazer uma reflexão. Deputado Brito, muito 
cuidado para o Senhor não sair como o Deputado Pinóquio desta Casa. 
Vossa Excelência tem que ter serenidade quando fala desta gestão que aí 
está ao compará-la com a gestão passada. Os efeitos são claros, o nobre 
colega tem que ser mais sensato em assumir um cargo que hoje está em 
um governo que tem que ser passivo. Vossa Excelência falou dos salários, 
mas não falou das demissões, e isso tem que ser dito. Quando se fala 
no duodécimo desta Casa até fico observando, pois Vossa Excelência, 
como Deputado, tinha que cobrar mesmo, porque nesta Casa que tem 
um Presidente e tem os Deputados que aqui estão tenho certeza que a 
Governadora não vai sair. Então, quero dizer a Vossa Excelência que 
serei solidário e estou acompanhando atentamente seu pronunciamento, 
mas acho que o Senhor tem que ir com o governo para frente, esqueça 
o governo passado. Posso dizer claramente que a Governadora Suely, 
com quem convivi quando era vice-Prefeita, deixou lá uma dívida de 
quase 200 milhões de reais. E lembrando ao nobre Deputado Sampaio, 
nós passamos um tempo falando em relação à gestão da atual Prefeita, 
comparando-a à gestão passada, mas, hoje, a Prefeita Teresa Surita deu 
um ar de superação. Então, vou ser sensato com o nobre colega e pode 
ter a certeza que o que puder fazer para melhorar o nosso Estado, farei, 
vou cumprir o meu papel. Obrigado.
 O Senhor Deputado Brito Bezerra continua – Deputado 
Masamy Eda, gostaria que Vossa Excelência organizasse seu raciocínio 
e que, quando fosse fazer um aparte, se atentasse ao pronunciamento 
do colega Deputado. Vossa excelência me respeite quando me chama 
de Pinóquio ou me chama de enrolado, porque não estou enrolado, não 
estou aqui mentindo. As ações do governo são verdadeiras e peço ao 
Senhor Presidente que observe esses apartes. Gostaria de dizer a Vossa 
Excelência que enroladas são as pessoas do seu partido que vivem a 
mentir na mídia nacional, destacando suas enrolações e seu grande 
nariz de Pinóquio, pois todos nós no Estado sabemos quem o Senhor é! 
O aparte deve se ater ao pronunciamento e de forma respeitosa. Eu me 
senti desrespeitado pelo Deputado Masamy Eda diante do que insinuou. 
 O Senhor Deputado Masamy Eda pede Questão de Ordem – 
Deputado Brito, quando citei o Pinóquio foi apenas para não ficar uma 
história mal contada nesta Casa, mas citando partidos. Acho que Vossa 
Excelência não tem moral nenhuma para falar de moralidade pública 
de partido, até porque o seu partido PP tem um corrupto, um pilantra 
como Secretário de Estado. Então, Vossa Excelência, antes de apontar 
meu partido, olhe bem para o rabo da sua cotia.
 O Senhor Deputado Brito Bezerra continua – Da mesma 
forma como Vossa Excelência tem no seu partido pilantra e corrupto, 

continuidade, fez com que o Governo passado comprasse mais de 100 
viaturas para a Polícia Civil, isso é fato. Nós temos que dar continuidade. 
O senhor falou no saneamento básico. Perfeito, foi no governo passado 
que foi feito o saneamento básico. O Senhor falou do Projeto da Rede 
Viva, a única coisa que fizeram foi mudar o nome para “Rede Cidadania” 
não foi feito nada de novo, ou seja, apenas mudaram o nome. Sobre a 
questão das moradias que estão sendo entregues era impossível que 
tivessem sido construídas em três meses. A Deputada Lenir falou muito 
bem com relação às delegacias. Deputado Brito, gostaria de fazer uma 
consideração, porque acho que passaram uma informação errada para 
o Senhor. As delegacias funcionavam em regime de plantão 24 horas, 
a delegacia do 5º distrito era a delegacia plantonista, as delegacias que 
funcionavam até uma hora, era em virtude da falta de efetivo. Por isso, 
encaminhei um documento para que a Governadora providenciasse o 
concurso público com base no artigo 45, da Lei nº 055 que diz que, 
quando o efetivo estiver abaixo de 10%, obrigatoriamente tem que 
ser realizado concurso público. Hoje, todas as Delegacias só estão 
funcionando no sistema atual, como foi dito aqui pelo Deputado Oleno, 
porque tivemos a coragem de modificar a lei ano passado e os Senhores 
Deputados aprovaram esta lei que dá a condição de fazer um plantão 
remunerado, porque não tinha como fazer antes devido ao baixo número 
do efetivo policial. Então, nos ajude, pois sei que a segurança pública é 
uma preocupação do Senhor pedindo que a Governadora providencie o 
quanto antes o concurso público que se faz necessário. Nós analisamos 
os atos que o Senhor apresentou sobre os 100 dias de gestão. Na minha 
opinião, esses são atos rotineiros de gestão, nada mais do que atos 
rotineiros. Com todo respeito a Vossa Excelência que está no papel de 
líder e tem que fazer esse papel difícil de defender este Governo, mas, 
esperamos que a Governadora demita logo seus familiares, conforme a 
determinação do Tribunal de Contas que exonere o Senhor João Pizolatti 
que ainda está indevidamente investido no cargo, e retome o projeto do 
Ronda no Bairro, pois a sociedade clama por isso. Peço ainda que envie 
o projeto para que este parlamento possa aprová-lo, melhorando assim 
a vida das pessoas e que faça logo a nomeação da saúde. Obrigado.
 O Senhor Deputado Brito Bezerra continua – Obrigado, 
Deputado Jorge Everton. Gostaria de dizer a vossa excelência que, 
mesmo sem previsão para o concurso público, ainda somos nós que 
vamos realizar o concurso pública para a segurança pública. Nós 
estamos atendendo nas Delegacias em horário integral, com o mesmo 
efetivo, sinal que na gestão anterior o que não tinha era boa vontade 
e as obras acabavam sendo paralisadas. Não houve o princípio da 
continuidade, porque essas obras estavam paralisadas há meses, pagamos 
a contrapartida e reiniciamos a obra, não tínhamos como utilizar o 
princípio da continuidade. A má vontade do governo anterior paralisou 
as obras e os recursos de empréstimos feitos e autorizados por esta Casa 
aqui, sumiram, sabe Deus para onde! Mas, digo a vossa excelência que 
não é difícil defender o Governo do Povo, o Governo Suely Campos, 
o faço com a maior satisfação, sou do partido, estive quatro anos na 
oposição, trabalhei, identifiquei problemas, indiquei soluções e vou 
fazer isso neste governo. Onde houver problemas, as críticas construtivas 
serão bem-vindas e as encaminharemos para a solução do problema.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Soldado Sampaio – 
Senhores Deputados, já dizia o líder do nosso partido João Amazonas que 
na política, às vezes, não fazemos aquilo que pretendemos, mas temos o 
dever de fazer aquilo que é possível. E é assim que faço a leitura do atual 
governo, o Governo do Povo, o Governo da Suely Campos. Não fazemos 
aquilo que gostaríamos de fazer, Deputado Jorge, pela dificuldade que 
nos encontramos no Governo. Não nos peça para esquecer o governo 
passado e só olhar para frente. A Prefeita Teresa, quando foi eleita pelo 
seu grupo, o que ela mais fazia era ir para a televisão e para o rádio, 
no primeiro ano de mandato, fazer referência ao governo desastroso 
do Iradilson Sampaio. E não será diferente desta vez Deputada Lenir, 
porque a questão das terras de Roraima foram causadas pelo Governo 
anterior, e tinha tudo para dar certo, mas o ITERAIMA passou a ser uma 
imobiliária de grilagem de terras em Roraima. Na saúde não foi diferente. 
As escolas que estão abandonadas hoje, são frutos da gestão anterior que 
as deixou sucateadas. Não podemos tapar o sol com a peneira e só olhar 
para a frente. A Governadora está fazendo o que pode nesse momento, em 
especial pela condição financeira do Estado que herdamos do governo 
passado. Está aí no FPE descontados todos os meses 22 milhões de 
empréstimos que foram tomados e sabemos que esse dinheiro não foi 
aplicado como deveria. Está aí o empréstimo que foi tomado para a 
federalização da CER que está aí sem funcionar direito e a dívida ficou 
e está sendo descontada do contracheque do Estado todos os meses. 
Então, não podemos esquecer e não vamos esquecer. Agora, isso não 
nos obriga a parar de trabalhar ou a não avançar. Está aí o governo do 
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ex-genro do Governador. Quer dizer, continua a família, como disse o 
Deputado Jorge Everton. Mas, nós respeitamos, temos aparelhamento 
para fiscalizar, vamos trabalhar para que isso não volte a acontecer em 
outro momento. Obrigado pela oportunidade de o apartear. 
 O Senhor Deputado Brito Bezerra continua- Obrigado pelo 
aparte, Líder do Blocão. Concedo um aparte ao Deputado Mecias de 
Jesus.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Mecias de Jesus – Caro 
Deputado Brito, quero parabenizá-lo pela brilhante exposição feita sobre 
os 100 dias de Governo Suely. E quero iniciar dizendo que é impossível 
atender o pedido de alguns colegas para esquecermos. Eles pedem para 
esquecermos o passado. Porque se esquecermos o passado, é podre, não 
dá para fazer um governo agora sem esquecer o passado, não vamos 
construir o futuro. O Governo passado deixou. O Estado com mais de 2 
bilhões de dívidas.O Deputado George falou de uma dívida de 27 milhões 
de dólares, algo em torno de 90 milhões de reais, e nós estamos falando 
de 2 bilhões que foram tirados dos cofres públicos do governo. Hoje, 
cerca de 26 milhões de reais todos os meses são para pagar essa dívida, 
porque o dinheiro desapareceu. Por exemplo, 200 milhões de reais que 
foram para a CODESAIMA, para fazerem estradas, vicinais, mas 80% 
das vicinais do Estado estão interditadas, sem pontes, intrafegáveis; 280 
milhões que foram para a CER, e eu gostaria de convidar esses Deputados 
que não conhecem o interior do Estado para irem comigo para o interior, 
porque não há energia elétrica na grande maioria das vicinais do Estado, 
esse povo está no escuro! Não tem! E esses 280 milhões sumiram da CER! 
170 milhões de reais para a CAER em empréstimo, culpa da Assembleia 
Legislativa que autorizou o governo a fazer, porque nós alertamos aqui 
que o dinheiro ia ser desviado, é por isso que estão carregando água 
hoje em tanque pipa para algumas comunidades, pois não fizeram poço, 
não fizeram saneamento básico, não construíram e nem investiram o 
dinheiro onde tinha ser investido. Então, como é que vamos esquecer o 
passado, se o passado destruiu este Estado. A Deputada Lenir, que foi 
Secretária de Educação, sabe muito bem que a Escola Castelo Branco, em 
Caracaraí, está com 04 anos sendo reformada e nunca terminou a reforma. 
Não estou botando a culpa na ex-Secretária, a culpa é da Secretaria de 
Infraestrutura que licitou a obra, é da empresa que pegou a obra, é do 
governador que autorizou, sabendo que a empresa não tinha condições 
de fazer, e o empresário diz que não fez, porque deu o dinheiro para 
alguém, e aí, não foi neste governo. Não adianta dizer que fez cirurgia 
e que não precisa mais de óculos, porque agora está míope, não está 
vendo que o governo passado deixou o Estado acabado como está hoje. 
Agora, querem que a Governadora Suely Campos vire santa milagrosa, 
que faça milagres do dia para noite sem ter dinheiro no Estado. Ninguém 
lembrava aqui, e os Deputados novatos não sabem disso, que nos dias 
10, 20 e 30 era repassado o duodécimo da Assembleia Legislativa, e o 
governo anterior não cumpria com sua obrigação constitucional com 
este Poder e com os demais, e a gente reclama todos os meses. Este 
ano não tivemos esse problema, a Governadora está tentando ajustar as 
contas do Estado para cumprir legalmente o que manda a Constituição 
e o que manda Lei. Agora, essa Casa também tem que cumprir com suas 
obrigações. Por exemplo, quando é que a Mesa Diretora vai pagar os 
salários dos servidores desta Casa do mês de dezembro? A Assembleia 
Legislativa quer fazer vários projetos sociais e não paga a dívida de 
dezembro dos servidores que trabalharam. Deputado Brito, Senhor 
Presidente, eu estou pedindo para pagar os servidores que trabalhavam, 
não os que não trabalhavam, porque todo mundo sabe que tinha um 
monte de gente que não trabalhava, mas talvez esses já tenham recebido, 
mas os que trabalharam de fato, não receberam. Nós precisamos saber 
também o que está sendo feito com o dinheiro da Assembleia Legislativa. 
Na próxima Sessão vou fazer uma explanação para saber para onde está 
indo e o que está sendo feito com o dinheiro da Assembleia Legislativa, 
são 169 milhões por ano, ou seja, tem que pagar o salário de dezembro 
dos servidores, e não adianta a Mesa atual dizer que não tem nada a ver, 
porque a maioria da Mesa atual é da Mesa anterior.
 Quero parabenizar a Secretária Emília Campos, Secretária 
de Ação social, pois ela deu uma nova vida a Rede Viva, fortaleceu, 
colocou amor, carinho, colocou ação social de fato, com a orientação da 
Governadora Suely e do nosso líder maior Neudo Campos. A Secretária 
Emília está fazendo um grande trabalho, quero parabenizá-la, inclusive 
mereceu aplauso do Senador Romário, dos Deputados Federais Tirica e 
Popó. O Senador Romário se comprometeu pessoalmente e publicamente 
de colocar recursos dele no próximo ano para ajudar a Rede Viva no 
Estado de Roraima. E quero dizer ainda, Deputado Brito, que nós 
queremos fazer um grande governo, não o governo que sonhamos, 
porque na situação que se encontra o Estado é impossível fazer, mas 
a governadora Suely está determinada a fazer um grande governo. Ela 

como todos falam aqui no Estado.
 Aparte concedido ao Senhor Oleno Matos – Deputado Brito, 
gostaria apenas de me solidarizar e dizer que se Vossa Excelência está 
em um atoleiro e em um veículo quatro por dois, sem cabo de aço, 
tenha a certeza que não está sozinho não, pois, tem oito companheiros 
empurrando este carro para tirá-lo do atoleiro. E também, gostaria de 
dizer para quem está na Casa e aos demais Pares que temos conhecimento 
de que há vários outros colegas querendo pular para dentro desse atoleiro 
para nos ajudar. 
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Evangelista Siqueira 
– Gostaria de dizer, Deputado Brito, que me sensibilizo com Vossa 
Excelência e, que o considero muito. Vejo na sua pessoa, no seu 
pronunciamento um grande líder, aquele que representa seus Pares. 
Vale lembrar que há muito a ser feito neste governo e, ratificando o que 
disse o Deputado Sampaio, estamos aqui comungando dessa idéia, mas 
não nos abstemos em nenhum momento de discordar, como já o fizemos 
e como fiz durante a greve dos trabalhadores em educação, quando 
procurei intermediar em algum momento. Então, o fato de sermos da base 
aliada não necessariamente quer dizer que estamos sendo subservientes, 
porque, temos o nosso pensamento próprio se não concordamos. Gostaria 
apenas de parabenizar Vossa Excelência pela sua explanação e dizer 
que muito me encanta e agrada o posicionamento da Governadora em 
lançar o concurso público para novembro deste ano. Achei desafiador 
e vou está cobrando e atuante nesse sentido, pois sei que ela haverá de 
cumprir, porque o concurso público moraliza o serviço público e traz 
ganhos para as categorias. Gostaria de dizer também que nesses cem 
dias já enfrentamos a greve dos trabalhadores em educação e, enquanto 
mediador desse processo, nunca tive as portas do palácio fechadas, pelo 
contrário, sempre fui recebido e atendido. E, de antemão, aproveito para 
agradecer Vossa Excelência por ter nos ajudado neste sentido. Gostaria de 
dizer ainda que há muito a ser feito, mas esses cem dias já mostram que 
houve avanços sim. E, quero dizer que acredito neste governo e volto a 
reforçar que há muito a ser feito, mas vamos trabalhar para isso e cobrar 
que os acordos feitos sejam cumpridos. Parabéns por suas palavras e 
Obrigado.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado George Melo –
Deputados: Brito, Sampaio, Oleno, Masamy e Evangelista, eu entendo 
que este Parlamento é uma casa de idéias, mas como bem disse o 
Deputado Sampaio, não dá para falar só do passado, todavia, no passado 
recente, a dívida existiu, mas foi investimento, porque as obras estão 
aí, a energia chegou em todo interior! O asfalto da estrada que vai para 
São Francisco, vai do Mucajaí até o Alto Alegre, Paredão, parte do 
asfalto no Itã, Rabo da Cobra e Colina. Então, pior foi feito na gestão 
anterior, que pegaram 27 milhões de dólares para trazer energia para 
nosso Estado, e quando acabou o Governo, o mesmo que hoje está aqui, 
ficou uma dívida de um serviço que não existia. Outro dia, passando por 
Alto Alegre, vi uma porção de postes abandonados, sem um metro de fio 
sequer. Então, hoje, se formos analisar, 60 milhões que nós colocamos 
aqui, os 60 milhões da educação, foi para reforma e manutenção de 
escolas. Nós colocamos isso com bastante tranquilidade e respeito, 
porque entendemos que a Governadora Suely não tem a obrigação de 
saber de tudo que acontece no Governo, muitas das vezes que ela manda 
um Secretário fazer uma coisa e o Secretário faz outra. Na verdade, nós 
nos preocupamos com essas 25 mil famílias que ficaram de fora do vale 
solidário. Também queremos saber sobres a questão das cirurgias que 
foram suspensas no HGR, o que já era uma preocupação dos Deputados 
do outro mandato. Então, há a busca de um embate para que o Governo 
acerte, ninguém está buscando um embate para que o Governo continue 
errando. E outra coisa, nós não estamos pedindo para cair dentro da 
panela do Governo não, isso aí não existe! É bom que fique claro. E quero 
deixar registrado em plenário, que nós podemos ajudar a governabilidade, 
mas nós não queremos ir para dentro deste Governo não, isso está sendo 
dito pelo líder deste grupo. Então, para ficar registrado nos anais desta 
Casa, nós queremos discutir a governabilidade, para que a Governadora 
Suely governe o Estado. Para que ele tenha o melhor dos serviços para a 
população. E, muito me entristece quando as palavras da Deputada Lenir 
e do Deputado George Everton são vistas como pejorativas. Acredito 
que sejam construtivas... Deputado Masamy e Chagas, bem como outros 
Deputados atuantes quando fazem algum tipo de questionamento, pois 
não questionamos para colocar o dedo sujo em cima do Governo. Hoje, 
eu não posso aceitar que continuem governando sem o princípio da lei 
866, é um Decreto que deveria se estender por um ano. A gente não aceita, 
por isso questionamos, não é para deixar a Governadora engessada, e 
sim para que este governo seja transparente. Vossa Excelência falou 
anteriormente sobre questão da licitação dos alimentos, curiosamente 
foi um pregão que a empresa que ganhou... dizem que a empresa é do 
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Excelência como líder do Governo, se coloca numa posição muito bem, 
fala com muita clareza e firmeza e tem a convicção de que o governo da 
Governadora Suely será um dos melhores deste Estado. Isso se inicia 
pela firmeza que tem pela responsabilidade de todos os seus atos, e por 
nos colocar a par de tudo o que acontece no governo. O Senhor tem 
transmitido aos seus aliados, companheiros aqui, nesta Casa, tudo que 
tem acontecido no governo e estamos aqui para o apoiar. Conte com meu 
apoio e muito obrigado.
 O Senhor Deputado Brito Bezerra continua. Obrigado, 
Deputado Odilon, obrigado a todos os Deputados que fizeram aparte no 
meu pronunciamento. Agradeço a todos, sem distinção, e quero dizer, 
Deputado Odilon, que para mim, é uma honra defender o governo do 
povo, porque o governo do povo está trabalhando e defendendo o povo, 
portanto, as vontades se misturam. Defender a Governadora Suely e seu 
governo é defender o povo do nosso Estado, sobretudo, o povo que quer 
melhoria, quer trabalho e quer ter resgatada a sua cidadania. E como 
Vossa Excelência disse e os demais Deputados, é impossível esquecermos 
o passado, porque o passado faz parte do presente, o passado é inerente 
ao nosso futuro. Nós temos sim que relembrar o passado, porque foram 
desmandos contidos no passado que deixaram sequelas, e muitas delas 
irreparáveis, para muitas famílias roraimenses, como foi o caso de 
pessoas que morreram no hospital por falta de oxigênio. Essas pessoas 
ainda hoje sofrem e não vão esquecer nunca desse passado negro, E 
esse passado tem que ser relembrado sempre por nós, Deputados, aqui 
nesta Casa Legislativa. Portanto, Senhor Presidente, muito obrigado 
pela benevolência de Vossa Excelência em permiti tantos apartes e por 
deixar transcorrer tanto tempo do nosso pronunciamento. Finalmente, 
quero dizer que as obras estruturais, as ações estruturais do Governo 
Suely se devem, primeiramente, ao termo de compromisso de trabalhar, 
e não visando, Deputado Valdenir, às próximas eleições, mas visando 
o bem-estar das próximas gerações. Obrigado a imprensa e a todos os 
colaboradores desta Casa. Enfim, muito obrigado a todos.
 O Senhor Presidente (Coronel Chagas) – Não havendo mais 
orador inscrito para o Grande Expediente, passaremos para a Ordem do 
Dia.
 Quero informar ao Senhor Líder do Governo que estava 
preparado para assistir os 100 dias de governo, mas Deputado, eu me senti 
um pouco frustrado, porque o que mais ouvir aqui foi falar do governo 
passado, e as poucas coisas que falou, na verdade, são continuidade do 
Governo anterior, com mudança apenas de nomes de programas. Mas, 
acreditamos que o governo que aí está tem as melhores intenções e 
quem sabe, nos próximos 100, dias teremos um relatório realmente com 
programas criados por este governo. É o interesse de todos nós que este 
governo dê certo, avance, e que a cada dia mais haja políticas públicas 
que realmente cheguem a casa do cidadão roraimense.
 Nós temos na Ordem do Dia Matérias que necessitam de 
quórum qualificado.
 O Senhor Deputado Mecias de Jesus pede Questão de Ordem. 
- Senhor Presidente, como Líder de Bloco, nós não recebemos essa pauta 
com antecedência.
 O Senhor Deputado Soldado Sampaio pede Questão de 
Ordem. - Senhor Presidente, tenho um Requerimento para ser votado. 
O mesmo não precisa de quórum qualificado, é um Requerimento 
solicitando uma Audiência Pública para discutirmos a construção de 
saídas para acompanhamento de dependentes químicos, pois quanto 
antes aprovarmos, tempo maior teremos para promover essa audiência.
 O Senhor Presidente (Coronel Chagas) – Passaremos para 
a Ordem do Dia, discussão e votação de Requerimento, de autoria do 
Deputado Soldado Sampaio, requerendo que a Sessão Ordinária do dia 
14 de maio do corrente ano, quinta-feira, seja transformada em Audiência 
Pública para tratar sobre o diagnóstico do quadro atual da dependência 
química em Roraima, prevenção, atendimento, tratamento e criação de 
políticas públicas; do Projeto de Lei nº 005/2015, de autoria do Deputado 
Brito Bezerra, que institui o dia Estadual do vendedor; do Projeto de 
Lei nº 009/15, de autoria dos Deputados Brito Bezerra e Jalser Renier, 
que institui o Dia do Caburaí.
 O Senhor Deputado Brito Bezerra pede Questão de Ordem. - 
Senhor Presidente, acredito que possamos votar os dois projetos, porque 
são projetos simples, um visa que nós possamos, através de lei, inserir 
no calendário cultural do nosso Estado o dia do Caburaí, isso prevê que 
aprovamos em lei. E o outro também é um projeto simples que reconhece 
a classe de vendedores. Esse Estado já tem o dia do empreendedor, o 
dia empresário, porque não o dia do vendedor. Esse é uma demanda da 
classe. Portanto, são projetos simples, e acredito que podemos votar sim, 
se todos os Deputados concordarem. Obrigado.
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) – Suspendo a Sessão 

pagou, Deputada Lenir, como bem disse a Senhora, 68 milhões de reais 
para tirar o Estado da inadimplência, para poder utilizar os recursos que 
Vossa Excelência estava se referindo. O dinheiro estava desde 2012, mas 
com o Estado inadimplente, não podia usar o dinheiro. Uma Emenda 
do Senador Augusto Botelho, de 2005, no valor de 1.963,000,00 mil 
reais que era para reformar o Hospital de Caroebe, estava perdida e o 
Secretário de Saúde, Doutor Kaliu, o Senhor Paulo Linhares, o Doutor 
Cesar e a Governadora Suely recuperaram esse dinheiro que já estava 
no décimo primeiro termo aditivo e vai reiniciar logo, logo a reforma 
do Hospital de Caroebe para alegria daquele povo no Sul do Estado. 
Obrigado, Deputado Brito, e parabéns pelo pronunciamento.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Gabriel Picanço – 
Senhor Presidente, quero dizer aos Nobres Pares que. Não pode esquecer 
o governo passado. Eu não gosto de falar do passado, porque, às vezes, 
isso machuca alguém. Mas para a obra lá no pé da Serra do Tepequém, 
Deputado George Melo, o Senhor que se referiu à energia, tem um 
contrato de quatro milhões e oitocentos mil reais que foram pagos e não 
fizeram a obra. A empresa informou que dividiu o dinheiro, mas não 
a executou, a questão está na justiça e a CER vai ficar inadimplente. 
Fato semelhante aconteceu no São Luiz do Anauá, na BR-210, onde, em 
2010, 78 milhões disponibilizados aos empresários que, covardemente, 
foram comprar votos, eu estava e moro lá, eles gastaram uma parte do 
dinheiro. E, como o governo não cedeu à pressão, eles abandonaram a 
obra, e o povo de Caroebe e São Luiz está pagando as amarguras da 
vida por inércia do governo passado, bem como na Vicinal 35 e 05, 
de Caroebe, que o governo enganosamente colocava propaganda. Eu 
e o Deputado Flamarion, Presidente da Comissão de Infraestrutura 
nesta Casa, chamamos o Cacá e ameaçamos o governo que iríamos 
entrar com o mandado de segurança para tirar a propaganda enganosa 
de que a estrada estava asfaltada, e a placa está lá pendurada, porque 
não prestaram conta do convênio. Talvez agora vá sair do papel, como 
bem disse o Deputado Mecias, a reforma da escola de Caracaraí que 
há mais de 04 anos não terminar, como também na, comunidade do 
Leão de Ouro uma escola começou a ser reformada com o dinheiro do 
FNDE e a empresa abandonou a obra. Como disse o Deputado, davam 
as obras obra para empresas que não tinham condições de executar, 
para empresários que andavam com pastas debaixo do braço. E a obra 
de reforma da Delegacia da Mulher também está abandonada, porque 
a empresa não tinha nem documento. Portanto, não podemos esquecer 
do passado, porque o passado nos atrapalhou, atrofiou, o passado foi 
cruel com o Estado de Roraima. A produção agrícola deste Estado, se 
São Pedro não tiver pena de Roraima, vai ficar comprometida, porque 
70% das estradas estão interditadas, as pontes vão cair. Mas, o ex-
Governador, irresponsavelmente, colocava nas propagandas que tinha 
feito 24 metros de pontes, sendo que o Estado tem 2.200 pontes. Então, 
ficamos apavorados e chamamos o Flamarion e o Cacá, filhos desta 
terra, questionamos, mas ele não teve o pudor de dizer: Deputados, 
Os Senhores estão equivocados, nós fizemos 26 mil metros de pontes. 
Eu desafio e renuncio meu mandato se, neste Estado, tiver mil metros 
de pontes feitos no Estado. Está autorizado, Presidente, a fazer minha 
carta de renuncia se tiver mil metros de pontes construídos. É mentira, 
enganaram o povo! Mas, graças a Deus, o povo de Roraima muito sabe 
e não acreditou mais naquela máquina de rolo compressor, acreditou na 
palavra do Neudo Campos, na palavra da Governadora Suely, na nossa 
labuta, Deputado Brito, para defender o Estado de Roraima, e por isso 
estamos unidos. Quero dizer a Vossa Excelência que o Senhor não está 
só, nós somos 09 Parlamentares e vamos lutar para defender o Estado 
de Roraima, estamos juntos Deputado Brito, para tirarmos Roraima do 
atraso de 08 anos de decadência financeira, decadência na saúde e na 
educação. Obrigado.
 O Senhor Deputado George Melo pede Questão de Ordem. 
Senhor Presidente, solicito a prorrogação da Sessão, pelo adiantado da 
hora.
 O Senhor Presidente (Coronel Chagas) – acatada a Questão 
de Ordem do Deputado George Melo.
 O Senhor Deputado Brito Bezerra continua. -Agradeço os 
apartes dos Deputados Mecias de Jesus e Gabriel Picanço.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Odilon Filho –
Deputado Brito, quero parabenizá-lo pela sua explanação, por mostrar 
tudo que foi feito pelo governo atual. Logicamente que, temos um 
pouco de conhecimento de administração, não se consegue fazer uma 
boa administração, porque as receitas são menores do que as despesas. 
É evidente que a governadora Suely está querendo fazer um acerto 
neste Estado, cortando as despesas que são desnecessárias, ajustando-
as, para que o Estado volte a caminhar rumo a um futuro melhor. E tem 
acertado tanto, inclusive, acertou como ninguém quando colocou Vossa 
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pelo tempo necessário para que as Comissões em conjunto possam emitir 
parecer às matérias.
 Reaberta a Sessão.
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) – Dou por reaberta a 
Sessão.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que faça leitura do 
Requerimento, de autoria do Deputado Soldado Sampaio.
 O Senhor Primeiro-Secretário (Coronel Chagas) – (Lido o 
Requerimento).
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) – Coloco em discussão 
o Requerimento.
 O Senhor Deputado Soldado Sampaio – Presidente, sem 
sombra de dúvida acredito que o requerimento será aprovado, pela 
relevância do tema, pela sensibilidade dos colegas Deputados quando 
se trata dessa questão da falta de apoio e estrutura por parte do governo 
e também pela boa vontade das entidades filantrópicas em ajudar a 
recuperar as pessoas dependentes químicas no Estado de Roraima. Isso 
está virando uma rotina. Não queira saber quantas famílias estão sendo 
atingidas no seio familiar por essa infâmia que são as drogas, em especial 
o craque. Várias famílias estão hoje pedindo socorro. 
 Nós conversamos com a Secretária do SETRABES, com o 
próprio governo e há boa vontade. Agora, essa é uma boa ação conjunta, 
não só do governo, como desta Casa e, acima de tudo, da sociedade, no 
sentido de enfrentarmos essa questão da dependência química no nosso 
Estado.
 Então, quero aqui, desde já, apelar a Vossa Excelência, pois 
no dia 12 de maio, é a data do meu aniversário, e dia 14 será a audiência, 
quero pedir como presente de aniversário que esta Casa fortaleça essa 
audiência, no sentido de que saiamos daqui com o compromisso de 
começo, meio e fim para encaminharmos soluções sobre essa questão 
da dependência química, inclusive alocarmos recursos no orçamento, 
incluindo a disposição política desta Casa, como também convocarmos o 
Secretário com mesmo objetivo. Então, e caso haja boa vontade política 
por parte do governo,  nós vamos encaminhar essa questão que é muito 
grave.
 E, quero, de antemão, pedir apoio para aprovarmos e também 
o apoio da Mesa Diretora para fazermos uma grande audiência pública 
nesta data.
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) – Essa Presidência 
quer parabenizar o Deputado Sampaio, bem como a Deputada Ângela 
por tal iniciativa. Queremos aqui dar todo o apoio necessário, porque 
entendemos que essa é uma matéria polêmica e que vem consumindo 
muito o Estado. E não só queremos apoiá-lo, mas também nos 
envolvermos para que esse evento seja grandioso e que Vossa Excelência 
atinja o seu objetivo que é lançar aos olhos da população do Estado de 
Roraima esse tão importante tema, os pais, os educadores, para que a 
sociedade de um modo geral possa internalizar como preocupante essa 
situação do número de usuários de drogas que aparecem no nosso Estado.
 Então, quero parabenizar Vossa Excelência e colocar o seu 
requerimento em discussão.
 Não havendo mais quem queira discuti-lo, em votação.
 A votação será simbólica. Os Deputados, que forem 
favoráveis, permaneçam como estão. 
 Dou por aprovado o Requerimento.
 Fica, portanto, para o dia 14 de maio a realização da Audiência 
Pública que será apresentada pelo Deputado Sampaio. Deputado, o 
cerimonial desta Casa está à sua disposição. Vossa Excelência tem 
toda autoridade para procurar e elencar os pontos que o Senhor julgar 
necessário.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura 
do Projeto de Lei nº 005/15, bem como do parecer das Comissões em 
conjunto.
 O Senhor Primeiro-Secretário (Coronel Chagas) – (Lido o 
Projeto de Lei nº 005/15 e o Parecer da Comissão).
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) – Informo que o Projeto 
é de autoria do Deputado Brito Bezerra, e institui o dia do vendedor.
 Coloco em discussão a matéria.
 Não havendo quem queira discuti-la, passamos para votação. A 
votação será nominal e eletrônica. Votando “sim, os Senhores Deputados 
aprovam a matéria, e votando “não, rejeitam-na.
 Solicito a abertura do painel para votação.
 Dou por aprovado o Projeto de Lei nº 005/15, com 14 votos 
sim, nenhum não e nenhuma abstenção.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura 
do Projeto de Lei nº 009/15 que institui o dia do Caburai, de autoria dos 
Deputados Brito Bezerra e Jalser Renier.

 O Senhor Deputado Gabriel Picanço pede Questão de Ordem 
– Requeiro de Vossa Excelência a dispensa da leitura do Projeto já que 
passou nas Comissões agora há pouco.
 O Senhor Presidente (Jalser Renier)– Concordo com o 
pensamento de Vossa Excelência e coloco-o em discussão.
 Não havendo quem queira discuti-lo, passamos para votação. A 
votação será simbólica. Os Deputados que forem favoráveis, permaneçam 
como estão.
 Dou por aprovado o Requerimento. Portanto, fica suspensa a 
leitura do projeto.
 Coloco em discussão o Projeto de Lei 009/15.
 O Senhor Deputado Brito Bezerra continua – Esse projeto 
ele visa que nós possamos incluir, no calendário oficial de eventos do 
Estado, o dia 08 de setembro como o dia do Caburaí. Por quê? Aqui, 
expedicionários desta terra, e quero fazer justiça ao nome de um dos 
colaboradores desta Casa, o grande Platão Arantes, que foi um desses 
expedicionários, um dos desbravadores que, junto com os demais 
expedicionários, conseguiu a comprovação de que o ponto mais extremo 
da região norte do País, o ponto mais setentrional fica aqui, no Estado de 
Roraima, e não no Estado do Amapá. Hoje é reconhecido, inclusive já há 
materiais didáticos que afirmando que afirmam que o Monte Caburaí é 
o ponto mais extremo do norte do País e que fica no Estado de Roraima. 
Então, e gostaria de convidar os colegas, o Deputado Jalser, que foi autor, 
juntamente comigo, desse projeto, para que possamos com o apoio desta 
Casa Legislativa, possamos inclusive nesse dia que será comemorado o 
dia do Caburaí, agraciar com a comenda Orgulho de Roraima os bravos 
expedicionários que tiveram essa coragem e que colocaram na história 
do País o nosso Estado de Roraima. Obrigado.
 O Senhor Presidente (Jalser Renier)– Na verdade, eu gostaria 
também de acrescentar, Deputado Brito, que a idéia é da Assembleia 
Legislativa, depois vamos apresentar uma iniciativa para que parta do 
próprio plenário, porque a nossa intenção é criar uma medalha e um 
prêmio do Caburaí, específico para o este dia, onde vamos  homenagear 
pessoas e instituições que desbravaram e fizerem daquele monte uma 
história.
 Portanto, nós vamos criar uma medalha ou uma data 
comemorativa, e tem que ser apresentada em plenário, para que esse ano 
a gente possa homenagear as pessoas que escalaram o monte Roraima, 
as pessoas que estiveram presente na história do Estado de Roraima e 
que fazem parte da história do Caburaí.
 Na verdade, é intenção desta Casa homenagear esses homens 
e mulheres que fizeram a história do nosso Estado.
 Por essa razão é que nós apresentamos esse Projeto.
 Não havendo mais nenhum Deputado que queira discuti-lo, 
passamos para a votação. A votação será nominal e eletrônica. Votando 
“ sim”, os Senhores Deputados aprovam a matéria e votando “não”, 
rejeitam-na.
 Solicito a abertura do painel para votação.
 Dou por aprovado o Projeto de lei nº 09/15, com 14 votos 
sim, nenhum não e nenhuma abstenção.
 Não havendo mais matéria para a Ordem do Dia, passamos 
para o Expediente de Explicações Pessoais.
 O Senhor Deputado Oleno Matos – Senhor Presidente, esta 
semana está sendo realizada a I Semana de Defesa das Prerrogativas 
dos Advogados, evento promovido pela OAB/RR, através da Comissão 
de Prerrogativas. Esse evento está acontecendo do dia 13 a 16 de abril. 
Ontem, nós tivemos a brilhante palestra do Professor da Universidade 
da Bahia, Fernando Santana, que falou sobre as prerrogativas no 
exercício da garantia do direito de defesa. Hoje, esse evento continua 
com a campanha de conscientização sobre a defesa das prerrogativas dos 
direitos dos advogados, sendo realizado nas dependências de todos os 
fóruns de Boa Vista. Quero aproveitar essa oportunidade para parabenizar 
o doutor Tertuliano Rosental, que é o Presidente da ESA (Escola Superior 
de Advocacia); o Doutor Jorge Fraxe, Presidente da OAB; o Doutor 
Antônio Oneildo, Diretor-Tesoureiro do Conselho Federal da OAB e, 
principalmente, parabenizar o Doutor Carlos Nei, Presidente da Comissão 
de Prerrogativas, bem como todos os membros pela brilhante idéia de 
instituir a I Semana de Defesa das Prerrogativas dos Advogados.
 O Senhor Deputado Jorge Everton – Senhor Presidente, quero 
informar aos membros da Comissão de Segurança que nós iremos ouvir, 
no próximo dia 22, às 15:00, o Comandante da Polícia Militar, Santos 
Filho, como já havia sido acordado aqui.
 O Senhor Deputado Evangelista Siqueira - Senhor presidente, 
quero registrar, nesse momento de alusão aos povos indígenas, as nossas 
homenagens a data e dizer que não necessariamente esta data significa 
um único dia, mas dizer que a causa dos povos indígenas é longa, é de 



16  BOA VISTA, 16 DE JUNHO DE 2015

para o próximo dia 20, conforme anunciou o Ministério Público Estadual 
e o Tribunal de Contas do Estado.
 E, não havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente 
encerrou a Sessão e convocou outra para o dia 22 de abril, à hora 
regimental. Registraram a presença, no painel, os Senhores Deputados: 
Ângela A. Portella, Brito Bezerra, Coronel Chagas, Evangelista 
Siqueira, Gabriel Picanço, George Melo, Izaías Maia, Jalser Renier, 
Jorge Everton, Lenir Rodrigues, Masamy Eda, Mecias de Jesus, 
Odilon Filho, Oleno Matos, Soldado Sampaio, Valdenir Ferreira e 
Zé Galeto.
Ata Sucinta Aprovada em: 21/04/2015

ATAS DAS COMISSÕES
SUPERINTENDÊNCIA LEGISLATIVA
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA ÀS COMISSÕES
GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ÀS COMISSÕES
COMISSÃO CONJUNTA DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 
E DAS MINORIAS E DE DEFESA DOS DIREITOS DA FAMÍLIA, 
DA MULHER, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE E DO IDOSO 
E DE AÇÃO SOCIAL.

Em, 15/06/2015.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2015

 Convoco os Senhores Deputados componentes desta Comissão 
Conjunta: Chico Guerra; Izaias Maia; Dhiego Coelho, Soldado 
Sampaio e Francisco Mozart; Angela Águida Portella; Oleno Matos; 
Aurelina Medeiros e Lenir Rodrigues para reunião Extraordinária, no 
dia 16 de junho do corrente, às 15h, na Sala de Reuniões, nos autos 
do Plenário Deputada Noêmia Bastos Amazonas onde, serão discutido 
e deliberado sobre “Resgate às crianças desaparecidas”.

Angela Águida Portella
Membro Comissão Conjunta.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA NO DIA 20 DE MAIO DE 2015
Aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, às oito horas e 
cinquenta e quatro minutos, na Sala de Reuniões, nos altos do no Plenário 
Deputada Noêmia Bastos Amazonas, desta Casa Legislativa, sito à Praça 
do Centro Cívico, 202, reuniu-se, extraordinariamente, a Comissão 
de Constituição, Justiça e Redação Final, sob a Presidência do Senhor 
Deputado George Melo. Com as presenças dos Senhores Deputados 
Membros Titulares: Coronel Chagas, Oleno Matos, Aurelina Medeiros, 
Brito Bezerra, Lenir Rodrigues e Jorge Everton. Abertura: Havendo 
quórum regimental, o Senhor Presidente, ao declarar aberta a Reunião 
solicitou à Secretária desta Comissão proceder à leitura da Ata da reunião 
anterior. A requerimento verbal da Senhora Deputada Aurelina Medeiros, 
foi dispensada a leitura da Ata, tendo em vista a distribuição de cópias, 
com antecedência, a todos os membros da Comissão para conhecimento do 
seu teor. Logo após, o Senhor Presidente colocou a Ata em discussão. Não 
havendo nenhuma retificação por parte dos Membros, submeteu-a a votação, 
sendo aprovada por unanimidade dos Senhores Membros da Comissão.  
Expediente: Proposta de Moção de Aplausos nº 008/2015, de autoria do 
Senhor Deputado Soldado Sampaio, “À Senadora Ângela Portela (PT-R), 
ao ex-Deputado Federal Luciano Castro (OR-RR), à ex-Deputada Federal 
Dalva Figueiredo (PT-AP), à Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do 
Brasil CTB-RR,  Central Única dos Trabalhadores (CUT-RR), ao Sindicato 
dos Trabalhadores Municipais da prefeitura de Boa Vista – RR(SITRAM)
e a Associação dos Antigos Policiais Civis e Servidores do ex-Território 
Federal de Roraima (ASAPOLCS), pela aprovação da Medida Provisória 
nº 660.” O Senhor Presidente, no uso de suas atribuições legais, designou 
o Senhor Deputado Brito Bezerra para relatar a Proposição acima. Após a 
designação, o Senhor Presidente suspendeu a reunião pelo tempo necessário 
para que a Senhora Relatora emitisse o parecer. Após o tempo estipulado, 
o Senhor Presidente constatou na mesa dos trabalhos a Matéria acima 
epigrafada e a incluiu na ordem do dia desta Comissão. Ordem do Dia: 
Proposta de Moção de Aplausos nº 008/2015. Relator: Deputado Brito 
Bezerra. Parecer: Favorável. Não houve discussão. Submetido à votação, 
o parecer do Senhor Relator foi aprovado na Comissão pelos Membros 
presentes na reunião. Encerramento: O Senhor Presidente, constatando 
não haver mais nada a tratar, encerrou a reunião às nove horas. E, para 
constar, eu, Mirele Salvadori, Secretária, lavrei a presente Ata que, após 
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e encaminhada à 
publicação.

George Melo 
Presidente da Comissão

todos os dias, sobretudo em um Estado em que a presença da população 
indígena é de grande importância, pois constitui a nossa história. Também 
quero falar da indicação que fiz ao Governo do Estado para a criação do 
Centro de Tradições Indígenas, levando em consideração que Roraima 
possui 46% de suas terras declaradas indígena, de acordo com o senso 
de 2010, e que 11% da população é indígena, ou seja, 49.637 pessoas. 
Então, reforço a nossa luta e apoio a causa indígena do Estado. Obrigado.
 O Senhor Deputado Mecias de Jesus – Senhor Presidente, 
quero parabenizar a todos os Policiais Militares do Estado de Roraima 
pela grande conquista no Plenário da Câmara dos Deputados, com a 
aprovação da Medida Provisória 660, que dá aos Policiais Militares do 
ex-Território Federal de Roraima direitos iguais aos Policiais Militares do 
Distrito Federal. Essa é uma luta antiga da Polícia Militar deste Estado, 
de todos esses homens valorosos. E, finalmente foi aprovada pela Câmara 
dos Deputados e pelo Senado Federal. De modo particular, quero falar do 
meu orgulho em ver o Deputado Jonathan de Jesus ser um dos baluartes 
dessa luta, como vice-líder do PRP, encaminhando votação, pedindo que 
incluísse votação. Inclusive, ele chegou a ser ameaçado pelo PT, pediram 
ao Ministro do PRB que retirasse o Jonathan do Plenário, e ele disse ao 
Ministro: O Senhor pode perder o emprego, mas eu não saio, porque aqui 
está a defesa do povo do meu Estado. Ele ficou até o final. Quero parabenizá-
lo pela luta, o povo pela vitória, porque nessa mesma Medida Provisória 
está previsto o reenquadramento dos servidores do ex-território que já 
deveriam ter sido enquadrados. Essa é uma luta antiga em que o Jonathan 
tem se mantido muito ativo. Ontem se manifestou lá, também, não posso 
deixar de falar aqui, a Deputada Shéridan, muito atuante, o Deputado Abel 
Galinha e, em especial, a Governadora Suely Campos, e o Senhor com 
Neudo Campos que acompanharam a votação e estavam presentes também 
nessa luta. Ficaram lá todos esses dias em contato com o pessoal do PP, 
porque na primeira votação foi o PP que impediu a votação em Plenário. 
E ontem, vi na TV os Deputados do PP anunciando que votariam do favor 
a pedido da governadora Suely e do Neudo Campos. Portanto, essa é uma 
vitória do povo de Roraima. Obrigado.
  O Senhor Presidente (Jalser Renier) – Esta Presidência 
também parabeniza a todos os Deputados e Senadores que, direta ou 
indiretamente, apoiaram esse projeto, reconhecendo o empenho do 
Deputado Federal Jonathan de Jesus, da Deputada Shéridan e de outros 
Deputados, citados pelo Deputado Mecias. Queremos dizer que, apesar 
da imposição do PT de não querer que o projeto viesse à tona, a união 
dos Deputados Federais fez com que prevalecesse à decisão da maioria, 
pois é a decisão da maioria que tem que prevalecer. 
 O Senhor Deputado Coronel Chagas – Senhor Presidente, 
Senhoras e Senhores Deputados, também quero me associar às colocações 
dos Deputados Mecias de Jesus e Jalser Renier referentes às homenagens 
aos policiais. Estive, na semana passada, acompanhando a primeira 
votação da Medida Provisória 660 aos Policiais Militares e Bombeiros dos 
ex-Territórios Federais do Amapá, Roraima e Rondônia, na Câmara dos 
Deputados, quando foi derrotada por sete votos, mas depois, a matéria, 
seguiu para o Senado. E, no Senado, foram apresentadas novamente as 
Emendas que foram aprovadas e retornaram para a Câmara. Passei dois 
dias caminhando de gabinete em gabinete. Então, venho aqui também 
deixar o meu testemunho e dizer do compromisso de todos os Deputados 
que compõem a Bancada do Estado, pois isso ficou latente lá. Como disse 
o Deputado Mecias, havia parlamentares roraimenses pressionados pela 
cúpula de seus partidos para que mudassem o voto ou se retirassem do 
Plenário, mas todos permaneceram em busca de votos. Infelizmente, não 
ganhamos naquele momento, mas isso fez com que ainda mais a bancada 
desses três ex-Territórios se irmanassem. Agora a matéria segue para 
a sanção presidencial. Pelo pronunciamento dos membros do PCdoB, 
do PT que são contra essas emendas, com certeza haverá uma pressão 
muito grande em cima da Presidente. Aí eu vejo a necessidade de que a 
bancada permaneça unida em prol desse objetivo, juntamente com os 
Senadores, para que a gente consiga que esse projeto seja sancionado. 
Só sim, veremos o resultado disso e estaremos fazendo justiça, porque 
esses servidores estão há 12 anos sem aumento porque são do quadro 
da União e os Governadores dos Estados não podem conceder aumento. 
Mas, com essa MP aprovada e sancionada, vamos corrigir essa injustiça. 
Então, agradecemos a todos os parlamentares que tiveram participação 
decisiva nessas votações.
 O Senhor Deputado Gabriel Picanço – Senhor Presidente, 
quero também parabenizar os parlamentares federais que defenderam 
o povo de Roraima. É uma cifra ativa, Senhor Presidente, pois teremos 
cerca de oito milhões injetados na economia do Estado quando esse 
projeto for sancionado. Então, o Estado de Roraima ganha com isso.
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) – Esta Presidência quer 
informar aos Senhores Deputados que está Casa anuncia ponto facultativo 


